Regulamin świadczenia przez Polkomtel sp. z
o.o. usługi odbioru Energii z OZE od Odbiorców
z Grup taryfowych G będących Prosumentami

7.

(wersja z dnia 3.02.2021 r.)

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin OZE stosuje się do Odbiorców będących stroną Umowy
zmienionej Aneksem OZE zawartej ze Sprzedawcą w Grupie taryfowej G,
którzy są Prosumentami.
2. Regulamin OZE stanowi integralną część Aneksu OZE zawartego pomiędzy
Sprzedawcą a Prosumentem i określa szczegółowe zasady świadczenia
przez Sprzedawcę na rzecz Prosumenta usługi odbioru Energii z OZE
wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej
do OSD, do której przyłączona jest Mikroinstalacja, rozliczenie tej energii
wobec ilości energii elektrycznej pobranej z sieci OSD przez Prosumenta
oraz prawa i obowiązki stron związane z wprowadzaniem przez
Prosumenta Energii z OZE do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD.
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§ 2. DEFINICJE
Użyte w Regulaminie OZE określenia posiadają następujące znaczenie:
1. Aneks OZE – aneks do Umowy zawarty pomiędzy Prosumentem
a Sprzedawcą, którego przedmiotem jest określenie zasad świadczenia
przez Sprzedawcę na rzecz Prosumenta usługi odbioru Energii z OZE
wprowadzonej przez Prosumenta do sieci elektroenergetycznej należącej
do OSD, do której przyłączona jest Mikroinstalacja, rozliczenie tej energii
wobec ilości Energii pobranej z sieci OSD przez Prosumenta oraz określenie
praw i obowiązków stron związanych z wprowadzaniem przez Prosumenta
Energii z OZE do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD; integralną
część Aneksu OZE stanowią: Regulamin OZE, Regulamin Promocji OZE,
Cennik OZE;
2. Cennik – zbiór cen i stawek opłat za sprzedaż energii elektrycznej
w ramach usługi kompleksowej oraz warunków ich stosowania,
opracowany przez Sprzedawcę, obowiązujący określonych w nim Odbiorców
z Grup taryfowych G, niezatwierdzany przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki; Cennik stanowi integralną część Umowy;
3. Cennik OZE – zbiór cen za Energię pobraną przez Prosumenta z sieci OSD
w zakresie w jakim stanowi nadwyżkę wobec podlegającej rozliczeniu ilości
Energii z OZE wprowadzonej przez Prosumenta do sieci
elektroenergetycznej należącej do OSD i stawek opłat handlowych oraz
warunków ich stosowania, opracowany przez Sprzedawcę, obowiązujący
określonych w nim Prosumentów, niezatwierdzany przez Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki; Cennik OZE stanowi integralną część Aneksu OZE;
4. Energia z OZE – energia elektryczna wytworzona przez Prosumenta
wyłącznie z Odnawialnych źródeł energii w Mikroinstalacji w celu jej
zużycia na potrzeby własne, wprowadzona przez Prosumenta do sieci
elektroenergetycznej należącej do OSD, do której przyłączona jest
Mikroinstalacja;
5. Energia pobrana – energia elektryczna pobrana przez Prosumenta
z sieci elektroenergetycznej należącej do OSD, do której przyłączona jest
Mikroinstalacja;
6. Gwarancja pochodzenia – gwarancja pochodzenia energii elektrycznej
wytwarzanej z Odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego
źródła energii, wydawana w postaci elektronicznej, będąca jedynym
dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu wartości
środowiskowe wynikające z unikniętej emisji gazów cieplarnianych oraz, że

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do
sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona
z Odnawialnych źródeł energii w instalacjach odnawialnego źródła energii;
Mikroinstalacja – instalacja Odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączona do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV,
określona w Załączniku nr 1 do Aneksu OZE;
Odnawialne źródło energii lub OZE – odnawialne, niekopalne źródła
energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego,
energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną,
hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię
otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów;
Umowa – umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży energii
elektrycznej oraz umowy o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej (umowa kompleksowa) zawarta pomiędzy Sprzedawcą
a Odbiorcą, której przedmiotem jest świadczenie usługi kompleksowej
przez Sprzedawcę; integralną część Umowy stanowią: Regulamin, Taryfa
Sprzedawcy albo Cennik, promocyjne warunki sprzedaży energii
elektrycznej, z których korzysta Odbiorca, określone w Regulaminach
Promocji oraz Taryfa OSD;
usługa kompleksowa – usługa świadczona na podstawie umowy
zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie
usługi dystrybucji energii elektrycznej albo umowy sprzedaży, umowy
o świadczenie usługi przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych i umowy
o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych;
Prosument – konsument w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, będący stroną Umowy ze Sprzedawcą
w Grupie taryfowej G, wytwarzający energię elektryczną w Mikroinstalacji
wyłącznie z Odnawialnych źródeł energii na potrzeby własne;
Regulamin - Regulamin świadczenia usługi kompleksowej przez
Polkomtel sp. z o.o. dla Odbiorców z Grup taryfowych G, określający
szczegółowe zasady świadczenia usługi kompleksowej oraz prawa
i obowiązki stron; Regulamin stanowi integralną część Umowy;
Regulamin OZE – niniejszy Regulamin świadczenia przez Polkomtel sp. z
o.o. usługi odbioru Energii z OZE od Odbiorców z Grup taryfowych G
będących Prosumentami; Regulamin OZE stanowi integralną część Aneksu
OZE;
Regulamin Promocji - opracowany przez Sprzedawcę dokument
określający promocyjne warunki sprzedaży energii elektrycznej, z których
korzysta Odbiorca; Regulamin Promocji stanowi integralną część Umowy;
Regulamin Promocji OZE – opracowany przez Sprzedawcę dokument
określający promocyjne warunki świadczenia przez Polkomtel sp. z o.o.
usługi odbioru Energii z OZE od Prosumentów; Regulamin Promocji OZE
stanowi integralną część Aneksu OZE;
Ustawa o OZE – ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku - o odnawialnych
źródłach energii (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 261 ze zm.) wraz
z rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy.

Określenia niezdefiniowane powyżej, którymi posługują się lub do których
odwołują się postanowienia Regulaminu OZE lub Aneksu OZE posiadają
znaczenie nadane im w Umowie kompleksowej dla Odbiorców z Grup taryfowych
G, Regulaminie świadczenia usługi kompleksowej przez Polkomtel sp. z o.o. dla
Odbiorców z Grup taryfowych G, obowiązującej Prosumenta Taryfie Sprzedawcy
albo Cenniku sprzedaży energii elektrycznej w ramach usługi kompleksowej dla
Odbiorców z Grup taryfowych G, Cenniku OZE, Taryfie OSD, IRiESD, w Ustawie
oraz w Ustawie o OZE.
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§ 3. INFORMACJE OGÓLNE, PODSTAWOWE PRAWA
PROSUMENTA ORAZ OBOWIĄZKI STRON
1. Sprzedawca informuje Prosumenta, iż:
a) OSD jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Prosumenta usługi
dystrybucji Energii z OZE wprowadzonej do sieci OSD na warunkach
określonych w Ustawie, Ustawie o OZE, Taryfie OSD oraz IRiESD,
w szczególności do:
(i) dystrybucji Energii z OZE z PPE określonego w Aneksie OZE,
z zachowaniem ciągłości i niezawodności dostaw pod warunkiem
spełniania przez Prosumenta parametrów jakościowych Energii
z OZE;
(ii) instalowania na własny koszt Układu pomiarowo –
rozliczeniowego zapewniającego pomiar Energii z OZE oraz
układu zabezpieczającego w miejscu przygotowanym przez
Prosumenta;
(iii) niezwłocznego przystępowania do likwidacji awarii i usuwania
zakłóceń w dystrybucji Energii z OZE;
b) wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej Prosumentowi
powoduje równocześnie wstrzymanie możliwości wprowadzania do
sieci OSD energii elektrycznej wytworzonej w Mikroinstalacji przez
Prosumenta;
c) utrata statusu Prosumenta wymaga zgłoszenia do Sprzedawcy oraz
OSD niezwłocznie, jednak w terminie nie dłuższym niż 5 dni;
d) zmiana mocy zainstalowanej może być związana z koniecznością
dostosowania, kosztem Prosumenta, na warunkach określonych przez
OSD, urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych niebędących
własnością OSD, do nowych warunków dostarczania/odbioru energii
elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia
i poniesienia przez Prosumenta opłat wynikających z Taryfy OSD;
e) OSD ma prawo kontroli mocy zainstalowanej elektrycznej
Mikroinstalacji i zainstalowanego układu zabezpieczającego;
f) OSD ma prawo do kontroli energii biernej przy wprowadzaniu energii
czynnej do sieci OSD oraz do rozliczeń z tego tytułu;
g) w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w realizacji przez
Prosumenta Umowy w zakresie usługi dystrybucji, OSD ma prawo
wezwać Prosumenta do niezwłocznego usunięcia wskazanej
nieprawidłowości określając termin, po bezskutecznym upływie
którego Umowa zostanie rozwiązana przez Sprzedawcę na żądanie
OSD;
h) rozwiązanie Umowy lub wstrzymanie dostarczania energii
elektrycznej, w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej
przez OSD kontroli, że instalacja znajdująca się u Prosumenta stwarza
bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska, powoduje
brak możliwości wprowadzania energii elektrycznej do sieci;
i) Mikroinstalacja powinna spełniać wymagania techniczne
i eksploatacyjne zapewniające:
(i) bezpieczeństwo funkcjonowania systemu elektroenergetycznego;
(ii) zabezpieczenie systemu elektroenergetycznego przed
uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych
urządzeń, instalacji i sieci;
(iii) zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń
w poborze lub dostarczaniu energii elektrycznej;
(iv) dotrzymanie w miejscu przyłączenia urządzeń, instalacji i sieci
parametrów jakościowych energii elektrycznej;
(v) spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, określonych
w odrębnych przepisach;

(vi) możliwość dokonywania pomiarów wielkości i parametrów
niezbędnych do prowadzenia ruchu sieci oraz rozliczeń za
pobraną energię elektryczną;
j) Mikroinstalacja powinna spełniać wymagania określone w odrębnych
przepisach, w szczególności: przepisach prawa budowlanego,
o ochronie przeciwporażeniowej, o ochronie przeciwpożarowej,
o systemie oceny zgodności oraz w przepisach dotyczących technologii
wytwarzania energii elektrycznej;
k) Mikroinstalacja powinna spełniać postanowienia rozporządzenia
Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks
sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek
wytwórczych do sieci;
l) w przypadku:
(i) niedotrzymania przez Prosumenta parametrów jakościowych
Energii z OZE wprowadzonej do sieci OSD, o których mowa w § 3
ust. 2 lit. c) Regulaminu OZE, lub
(ii) wprowadzenia przez Prosumenta Energii z OZE do sieci
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami
Umowy zmienionej Aneksem OZE, Taryfy OSD lub IRiESD,
w sposób powodujący powstanie zakłóceń w dostawie energii
elektrycznej dla innych odbiorców lub zagrażający urządzeniom
OSD, lub
(iii) utrzymywania przez Prosumenta w nienależytym stanie
technicznym należącej do niego sieci lub wewnętrznej instalacji
zasilającej i odbiorczej, poprzez prowadzenie eksploatacji swoich
urządzeń i instalacji niezgodnie z zasadami określonymi
w obowiązujących przepisach prawa,
OSD ma prawo wystąpić do Prosumenta (bezpośrednio lub za
pośrednictwem Sprzedawcy) z żądaniem usunięcia powyższych
nieprawidłowości, a Prosument jest zobowiązany do niezwłocznego
usunięcia powyższych nieprawidłowości, w szczególności poprzez
doprowadzenie Mikroinstalacji do stanu, w którym Energia z OZE
będzie spełniać parametry jakościowe o których mowa w § 3 ust. 2 lit.
c) Regulaminu OZE. Jeżeli usunięcie powyższych nieprawidłowości
będzie niemożliwe, w tym przywrócenie parametrów jakościowych
energii elektrycznej nie będzie możliwe niezwłocznie, w szczególności
z uwagi na konieczność usunięcia awarii Mikroinstalacji, Prosument
zobowiązany jest do wyłączenia Mikroinstalacji do czasu usunięcia
nieprawidłowości;
m) Prosumentowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej
przyłączenia Mikroinstalacji, rozliczania i dystrybucji Energii z OZE na
zasadach określonych w Regulaminie;
n) w przypadku nieuwzględnienia reklamacji, o której mowa w lit. m)
powyżej, Prosument może wystąpić w terminie 14 dni od dnia
otrzymania powiadomienia o nieuwzględnieniu reklamacji do
Koordynatora do spraw negocjacji działającego przy Prezesie URE
z wnioskiem o rozwiązanie sporu w tym zakresie;
o) Prosumentowi przysługuje prawo uzyskania Gwarancji pochodzenia.
W celu uzyskania Gwarancji pochodzenia Prosument składa pisemny
wniosek o wydanie Gwarancji pochodzenia do OSD w terminie 30 dni
od zakończenia wytworzenia danej ilości Energii z OZE objętej
wnioskiem. Wniosek o wydanie Gwarancji pochodzenia powinien
zawierać: (i) oznaczenie Prosumenta, (ii) określenie lokalizacji, rodzaju
i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej Mikroinstalacji, (iii) dane
dotyczące ilości wprowadzonej do sieci OSD Energii z OZE, (iv)
określenie okresu, obejmującego jeden lub więcej następujących po
sobie miesięcy kalendarzowych danego roku kalendarzowego,
w którym energia elektryczna została wytworzona z Odnawialnych
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źródeł energii w Mikroinstalacji, ze wskazaniem daty rozpoczęcia
i zakończenia wytwarzania tej energii, (v) wskazanie czy
Mikroinstalacja określona we wniosku korzystała z mechanizmów
i instrumentów wspierających wytwarzanie energii elektrycznej w tej
Mikroinstalacji, (vi) wskazanie daty wytworzenia po raz pierwszy
Energii z OZE, (vii) szacunkową wartość unikniętej emisji gazów
cieplarnianych w związku z wytworzeniem i wprowadzeniem do sieci
Energii z OZE.
OSD dokonuje weryfikacji danych, o których mowa w ppkt (i) i (ii)
zawartych we wniosku o wydanie Gwarancji pochodzenia i w terminie
30 dni od dnia jego otrzymania od Prosumenta przekazuje ten wniosek
Prezesowi URE wraz z potwierdzeniem ilości wytworzonej Energii
z OZE wprowadzonej do sieci OSD, ustalonej na podstawie wskazań
Układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Szczegółowe informacje dotyczące Gwarancji pochodzenia zostały
określone w Ustawie o OZE.
2. W ramach Umowy zmienionej Aneksem OZE Prosument zobowiązany jest
do:
a) wprowadzania energii elektrycznej do sieci OSD zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Umowy
zmienionej Aneksem OZE, Taryfy OSD oraz IRiESD, w sposób
niepowodujący zakłóceń w dostawie energii elektrycznej dla innych
odbiorców i niezagrażający urządzeniom OSD;
b) utrzymywania należącej do niego sieci lub wewnętrznej instalacji
zasilającej i odbiorczej, w należytym stanie technicznym, poprzez
prowadzenie eksploatacji swoich urządzeń i instalacji zgodnie
z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa;
c) dotrzymania parametrów jakościowych Energii z OZE wprowadzanej do
sieci OSD, analogicznych do parametrów jakościowych energii
elektrycznej pobieranej przez Prosumenta z sieci OSD w ramach
Umowy, do zapewnienia których zobowiązany jest OSD, określonych
w przepisach prawa, IRiESD, oraz warunków świadczenia usług
dystrybucji określonych w Umowie zmienionej Aneksem OZE;
Parametry jakościowe, o których mowa powyżej zostały określone
w § 4 Regulaminu;
d) prowadzenia eksploatacji swoich urządzeń i instalacji zgodnie
z zasadami określonymi w przepisach prawa oraz IRiESD;
e) powierzania budowy lub dokonywania zmian w Mikroinstalacji osobom
posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje;
f) informowania Sprzedawcy i OSD o:
(i) zmianie rodzaju Odnawialnego źródła energii użytego
w Mikroinstalacji lub jej mocy zainstalowanej elektrycznej
– w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
(ii) zawieszeniu trwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu
wytwarzania energii elektrycznej z Odnawialnych źródeł energii
w Mikroinstalacji – w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub
zakończenia wytwarzania energii elektrycznej z Odnawialnych
źródeł energii w Mikroinstalacji;
g) przekazywania do OSD danych oraz informacji wynikających z IRiESD
oraz rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie
przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci;
h) poinformowania OSD, do którego sieci ma zostać przyłączona
Mikroinstalacja o terminie przyłączenia Mikroinstalacji, lokalizacji
przyłączenia Mikroinstalacji, rodzaju Odnawialnego źródła energii
użytego w tej Mikroinstalacji oraz mocy zainstalowanej elektrycznej
Mikroinstalacji, nie później niż w terminie 30 dni przed dniem
planowanego przyłączenia Mikroinstalacji do sieci OSD;

3. W ramach Umowy zmienionej Aneksem OZE Sprzedawca zobowiązany jest
do:
a) zapewnienia odbioru Energii z OZE dostarczonej przez Prosumenta do
PPE określonego w Umowie zmienionej Aneksem OZE;
b) zapewnienia świadczenia przez OSD usług dystrybucji Energii z OZE
z PPE określonego w Umowie zmienionej Aneksem OZE;
c) dokonywania rozliczenia ilości Energii z OZE wobec ilości Energii
pobranej zgodnie z zasadami określonymi Umowie zmienionej
Aneksem OZE;
d) pokrywania w całości kosztów bilansowania handlowego Energii z OZE
zgodnie z przepisami Ustawy o OZE.

§ 4. ZASADY ROZLICZEŃ
1. Na podstawie Aneksu OZE Sprzedawca zobowiązuje się dokonać rozliczenia
ilości Energii z OZE wobec ilości Energii pobranej w każdym Okresie
rozliczeniowym przypadającym w czasie obowiązywania Aneksu.
2. Rozliczenia dokonywane będą na podstawie wskazań Układu pomiarowo –
rozliczeniowego dla Mikroinstalacji przekazanych Sprzedawcy przez OSD.
3. Rozliczenie ilości Energii z OZE wobec ilości Energii pobranej będzie
realizowane w następującym stosunku ilościowym:
a) dla Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej
większej niż 10 kW, ale nie większej niż 50 kWh – 1 do 0,7 (rozumiane
w ten sposób, że 1 kWh Energii z OZE pokrywa 0,7 kWh Energii
pobranej),
b) dla Mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie
większej niż 10 kW - 1 do 0,8 (rozumiane w ten sposób, że 1 kWh
Energii z OZE pokrywa 0,8 kWh Energii pobranej).
4. Przedmiotem rozliczenia na podstawie Aneksu OZE jest Energia z OZE
i Energia pobrana w czasie obowiązywania Aneksu OZE. . Rozliczeniu
podlega Energia z OZE wprowadzona do sieci elektroenergetycznej OSD nie
wcześniej niż na 12 miesięcy przed datą wprowadzenia Energii z OZE do
sieci OSD. Jako datę wprowadzenia Energii z OZE do sieci OSD przyjmuje się
ostatni dzień danego miesiąca kalendarzowego, w którym ta energia
została wprowadzona do sieci OSD z zastrzeżeniem, że niewykorzystana
energia elektryczna w danym Okresie rozliczeniowym przechodzi na
kolejne Okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy
wprowadzenia tej energii do sieci OSD.
5. W przypadku zwiększenia mocy Mikroinstalacji powodującego zmianę
stosunku ilościowego Energii z OZE wobec Energii pobranej, o którym mowa
w ust. 3, Sprzedawca dokona rozliczenia (w tym korekty wykonanego
wcześniej rozliczenia) z uwzględnieniem stosunku ilościowego Energii z OZE
wobec Energii pobranej odpowiadającej zmienionej mocy Mikroinstalacji
począwszy od dnia zmiany mocy Mikroinstalacji. Jeżeli Prosument nie
poinformował Sprzedawcy o zwiększeniu mocy Mikroinstalacji w terminie
wskazanym w § 3 ust. 2 lit. f) ppkt (i) Regulaminu OZE i nie jest możliwe
ustalenie dnia, od którego zwiększenie mocy Mikroinstalacji nastąpiło,
Sprzedawca dokona rozliczenia począwszy od dnia wejścia w życie Aneksu
OZE.
6. W przypadku zmniejszenia mocy Mikroinstalacji powodującego zmianę
stosunku ilościowego Energii z OZE wobec Energii pobranej, o którym mowa
w ust. 3, Sprzedawca po otrzymaniu informacji o powyższej zmianie dokona
rozliczenia (w tym korekty wykonanego wcześniej rozliczenia)
z uwzględnieniem stosunku ilościowego Energii z OZE wobec Energii
pobranej odpowiadającej zmienionej mocy Mikroinstalacji począwszy od
dnia zmiany mocy Mikroinstalacji. Jeżeli Prosument nie poinformował
Sprzedawcy o zmniejszeniu mocy Mikroinstalacji do końca Okresu
rozliczeniowego, w którym nastąpiło zmniejszenie mocy Mikroinstalacji lub
w terminie 14 dni od dnia zmniejszenia mocy Mikroinstalacji, Sprzedawca
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dokona rozliczenia według dotychczasowych zasad, chyba że Sprzedawca
otrzymał informację o zmniejszeniu mocy Mikroinstalacji od OSD.
Od ilości rozliczonej energii elektrycznej w sposób, o którym mowa w ust.
3, Prosument nie uiszcza:
a) na rzecz Sprzedawcy opłat z tytułu jej rozliczenia;
b) opłat za usługę dystrybucji, których wysokość zależy od ilości Energii
pobranej.
Nadwyżką ilości Energii z OZE w stosunku do ilości Energii pobranej
dysponuje Sprzedawca w celu pokrycia kosztów rozliczenia, w tym opłat,
o których mowa w ust. 7.
Jeżeli Prosument został zakwalifikowany do jednej z Grup taryfowych
wielostrefowych, rozliczenie ilości Energii z OZE z ilością Energii pobranej
w danym Okresie rozliczeniowym następuje oddzielnie dla każdej strefy
czasowej zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie. Jeżeli
w wyniku rozliczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ilość Energii
z OZE w danej strefie czasowej jest większa niż ilość Energii pobranej w tej
strefie, wynikająca z tego rozliczenia nadwyżka ilości Energii z OZE w danej
strefie czasowej jest zaliczana na poczet rozliczenia Energii pobranej
w pozostałych strefach czasowych w kolejności od strefy czasowej, w której
cena Energii pobranej jest najwyższa.
Rozliczenia wynikającego z niezbilansowania Energii z OZE lub Energii
pobranej dokonuje Sprzedawca lub inny podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie, wskazany przez Sprzedawcę.
W przypadku rozwiązania Umowy w zakresie zmienionym Aneksem OZE,
nadwyżka Energii z OZE powstała na dzień rozwiązania Umowy nie podlega
rozliczeniu pomiędzy stronami a Prosument nie jest uprawniony do żądania
zapłaty za wprowadzoną do sieci Energię z OZE lub do żądania rozliczenia
ww. nadwyżki Energii z OZE z innym sprzedawcą.
Rozliczanie ilości Energii z OZE wobec ilości Energii pobranej może trwać
przez kolejnych 15 lat od daty wytworzenia przez Prosumenta po raz
pierwszy Energii z OZE, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2039 r.
Przez datę wytworzenia przez Prosumenta po raz pierwszy Energii z OZE
rozumie się dzień, w którym energia elektryczna została po raz pierwszy
wprowadzona do sieci elektroenergetycznej należącej do OSD.
W zakresie nieuregulowanym Ustawą o OZE do rozliczenia ilości Energii
z OZE wobec ilości Energii pobranej stosuje się przepisy o ochronie praw
odbiorcy końcowego oraz przepisy dotyczące ochrony konsumenta.

określonymi w Ustawie i Umowie zmienionej Aneksem OZE, Taryfie
OSD lub IRiESD
- w tym powodujące powstanie zakłóceń w dostawie energii elektrycznej
dla innych odbiorców lub zagrażające urządzeniom OSD,
c) utrzymywanie należącej do Prosumenta sieci lub wewnętrznej
instalacji zasilającej i odbiorczej w nienależytym stanie technicznym
poprzez prowadzenie eksploatacji swoich urządzeń i instalacji
niezgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach
prawa.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Za stan techniczny Mikroinstalacji oraz innych urządzeń, instalacji będących
w posiadaniu Prosumenta do miejsca dostarczania Energii z OZE, tj. PPE
określonego w Aneksie OZE, odpowiada Prosument.
2. Za stan techniczny sieci OSD odpowiada OSD.
3. OSD nie ponosi odpowiedzialności za skutki braku zastosowania
w instalacji Prosumenta ochrony przeciwprzepięciowej. Instalacje
elektryczne, zarówno nowe, jak i modernizowane, powinny być
wyposażone w urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065). Przepięcia mogą być
spowodowane wyładowaniami atmosferycznymi, operacjami łączeniowymi
w sieci dystrybucyjnej lub zadziałaniem urządzeń wewnątrz instalacji
Prosumenta.
4. Prosument ponosi odpowiedzialność wobec OSD, a także osób trzecich, za:
a) niedotrzymanie parametrów jakościowych Energii z OZE
wprowadzanej do sieci OSD,
b) wprowadzenie Energii z OZE do sieci elektroenergetycznej OSD
niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami
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