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Wyciąg z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 
dla grup taryfowych G1 

1.  INFORMACJE OGÓLNE
1.1.  Taryfa uwzględnia postanowienia:
1.1.2.  Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) zwanego dalej 
„rozporządzeniem taryfowym”.

(...)
1.1.6.  Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 84/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyso

kości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2020.
(...)
1.1.8.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 42, z późn. zm.), zwanej dalej „ ustawa kogeneracyjną”.
(...)
1.2.3.  Ustalone w niniejszej Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT 

nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(...)
1.2.5.  Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii określonych  

w rozporządzeniu systemowym.
(...)

3.  ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI
3.1.  Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych.
3.1.1.  Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według stawek opłat właściwych dla grup 

taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest według kryteriów określonych  
w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego.

3.1.2.  Ustala się następujący sposób oznaczeń grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania od
biorców do tych grup:

Grupa
Taryfowa

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA
DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW:

(...)
G11
G12
G11p
G12p
G12w
G12as

(...)
Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną 
odpowiednio:
G11 – jednostrefowym,
G11p – jednostrefowym, z zainstalowanym licznikiem przedpłatowym,
G12 – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna),
G12p – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna), z zainstalowanym licznikiem przedpłatowym,
G12w – dwustrefowym (strefy: szczytowa, pozaszczytowa), 
G12as – dwustrefowym (strefy: dzienna, nocna),
zużywaną na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, tj. pomieszczeń 

piwnicznych, garaży, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, tj.: domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, 

klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, domów 
dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach 
pomieszczeń pomocniczych, tj.: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp., służących potrzebom bytowo
komunalnym mieszkańców, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest prowadzona 

działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracja ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, strychów, suszarni itp.,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów mieszkalnych,
i) garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

1  Pełna treść Taryfy dostępna jest na stronie internetowej Polkomtel Sp. z o.o. – www.plus.pl oraz w punktach sprzedaży PLUS, w których dostępna jest oferta 
energetyczna.
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3.1.5.  Odbiorca, który:
1)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci  

o różnych poziomach napięć – jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc,
2)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci  

o jednakowych poziomach napięć – może być zaliczony do grup taryfowych oddzielnie w każdym 
z tych miejsc, z zastrzeżeniem ppkt 3),

3)  pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego zespołu urządzeń z więcej niż jednego miej
sca dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napięcia – wybiera grupę taryfową 
jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania, 

zgodnie z kryteriami podziału odbiorców na grupy taryfowe przyjętymi przez Operatora.
3.1.6.  Odbiorca, który ze względu na przyjęty u Operatora podział odbiorców na grupy taryfowe, dokonany  

na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 3.1.2., może być dla danego miejsca dostarczania energii 
elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup.

(...)
3.1.9.  Odbiorcy zakupujący usługi dystrybucji w systemie przedpłatowym, w ramach umowy kompleksowej, 

ponoszą opłaty wynikające z dotychczas stosowanej grupy taryfowej z zastrzeżeniem pkt 3.1.7 lub,  
w przypadku odbiorców nowo przyłączonych, wg grupy taryfowej, do której mogą być zakwalifikowani 
zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 3.1.2.

3.1.10.  Dla odbiorców z grupy taryfowej G12as składnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej, w pierwszym 
roku od zakwalifikowania odbiorcy do tej grupy taryfowej, obowiązuje w odniesieniu do ilości energii 
elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym 
poprzedzającego roku.

(...)
3.1.12.  W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as do rozliczenia opłaty 

sieciowej zmiennej w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii elektrycznej taką 
jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania 
odbiorcy do grupy taryfowej G12as.

3.1.13.  Dla odbiorców, o których mowa w pkt (...) 3.1.12, składnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej 
obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej 
zużytej w analogicznym okresie roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do 
grupy taryfowej G12as.

3.2.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z Odbiorcami.
(...)
3.2.5.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach za energię z odbiorcami zakwalifikowanymi do grup taryfo

wych (…) G12w przedstawia poniższa tabela:

Miesiące Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa

Od 1 stycznia
do 31 grudnia

Od poniedziałku do piątku w dni robocze 
w godzinach 6:0021:00

Od poniedziałku do piątku w dni
robocze w godzinach 21:006:00 oraz
wszystkie godziny doby sobót, niedziel  

i dni stawowo wolnych od pracy

(...)
3.2.7.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach za energię z odbiorcami zakwalifikowanymi do grup tary

fowych (…) G12 i G12p, z zastrzeżeniem pkt 3.2.8, przedstawia poniższa tabela:
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Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna

Od 1 stycznia
do 31 grudnia

14 godzin w ciągu doby

10 godzin w ciągu doby, w tym:
– 8 kolejnych godzin, spośród 9 godzin

nocnej doliny obciążenia systemu
elektroenergetycznego, trwającego  
od godziny 22:00 do godziny 7:00

– 2 kolejne godziny spośród 4 godzin
pomiędzy godziną 13:00 a godziną 17:00

Godziny zegarowe trwania stref czasowych określa Operator.

3.2.8.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach za energię z odbiorcami zakwalifikowanymi do grupy ta
ryfowej G12as:

Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna

Od 1 stycznia do 31 grudnia 6:00 ÷ 22:00 22:00 ÷ 6:00

3.2.9.  Zegary sterujące w układach pomiaroworozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych  
w strefach czasowych określonych wyżej ustawia się według czasu zimowego i nie zmienia się  
w okresie obowiązywania czasu letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy 
urządzenia sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowiązywania 
czasu letniego i zimowego.

3.3.  Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogólne zasady rozliczeń.
3.3.1.  Rozliczeń z odbiorcami za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje się w okresach 

rozliczeniowych określonych w Taryfie i uzgodnionych w Umowie. 
 Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcami następujące okresy rozliczeniowe:
 (…)
 2) 1, 2, 6 lub 12 miesięcy dla odbiorców z grup taryfowych (...) G11, G12, G12w, G12as.
 (...)
 Okresy rozliczeniowe nie odnoszą się do odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym. Sposób 

rozliczeń z tymi odbiorcami określa Umowa.
(...)
3.3.10.  W przypadku zmiany stawek opłat za usługę dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego opłata wynikająca 

ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej i abonamentowej pobierana jest w wysokości 
proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek, a opłata wynikająca ze składnika 
zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej, stawki opłaty OZE oraz stawki opłaty kogeneracyjnej 
na podstawie rozdzielenia ilości energii pobranej proporcjonalnie do liczby dni przed i po zmianie stawek  
w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej przez odbiorcę w tym okresie, o ile wielkość 
energii nie wynika z rzeczywistego odczytu.

(...)
3.3.18. (…) w przypadku niesprawności elementu układu pomiaroworozliczeniowego będącego własnością 

Operatora ilość energii pobranej w poszczególnych strefach czasowych doby ustala się na podstawie 
proporcji odniesionych do zużycia w tych strefach w porównywalnym okresie rozliczeniowym.

(...)
3.3.21.  Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których 

mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 6c ustawy, pobiera się opłatę w wysokości:

1) na niskim napięciu (nN) 89,64 zł

(...)
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4.1.  OPŁATY ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
(...)
4.1.15.  Opłata abonamentowa naliczana jest w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym 

nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie Umowy.
4.1.16.  Odbiorca, u którego zainstalowano przedpłatowy układ pomiaroworozliczeniowy ponosi opłatę 

abonamentową w wysokości 50% stawki opłaty abonamentowej dla najdłuższego okresu rozlicze
niowego wynikającej z grupy taryfowej, zgodnie z którą jest rozliczany.

4.1.17.  W przypadku odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym opłaty za usługi dystrybucji:
1)    w części wynikającej ze składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej, stawki opła

ty OZE i stawki opłaty kogeneracyjnej pobierane są przed ich faktyczną realizacją, w wysokości 
ustalonej według zasad określonych w pkt 4.1.1,

2)   w części wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej oraz opłaty 
abonamentowej pobierane są z chwilą dokonywania po raz pierwszy w danym miesiącu kalenda
rzowym zakupu określonej ilości energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Opłaty te pobie
rane są w pełnej wysokości za dany miesiąc i poprzednie miesiące, za które nie zostały pobrane 
wcześniej.

(...)
4.2.7.  Jeżeli odbiorca za zgodą Operatora, do którego sieci są przyłączone jego urządzenia, instalacje lub 

sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej składnik stały stawki sieciowej zwiększa się o 10% dla całego okresu objętego korektą.

(...)
4.2.11.  Za przekroczenie mocy umownej określonej w Umowie pobierana jest opłata w wysokości stanowią

cej iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz:
1)   sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną albo
2)  dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną, zare

jestrowanej w okresie rozliczeniowym, jeżeli układy pomiaroworozliczeniowe nie pozwalają na 
zastosowanie sposobu wskazanego w ppkt 1).

(...)

8.  STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH
(...)
8.2.  GRUPY TARYFOWE G:

GRUPA
TARYFOWA

STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI
bez podatku od towarów i usług

składnik
stały stawki

sieciowej
SSVn

składnik zmienny stawki sieciowej SZVn
stawka 

jakościowa
SoSJ

cała doba/
dzień/szczyt noc/pozaszczyt

[zł/m-c] [zł/kWh]

G11 cała doba cała doba

układ 1–fazowy 4,31
0,1694 x 0,0133

układ 3–fazowy 6,02

G12 dzień noc dzień i noc

układ 1–fazowy 5,54
0,1920 0,0632 0,0133

układ 3–fazowy 8,42

G12w szczyt pozaszczyt szczyt i pozaszczyt

układ 1–fazowy 9,74
0,1865 0,0562 0,0133

układ 3–fazowy 14,56
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G12as dzień noc dzień i noc

układ 1–fazowy 8,62
0,1694

0,1694*
0,0168**

0,0133
układ 3–fazowy 12,04

G11p

układ 1–fazowy 4,31
0,1694 x 0,0133

układ 3–fazowy 6,02

G12p dzień noc dzień i noc

układ 1–fazowy 5,54
0,1920 0,0632 0,0133

układ 3–fazowy 8,42

*   Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie po
przedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.10–3.1.13.

**   Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie po
przedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.10–3.1.13.

8.3.  STAWKI OPŁATY PRZEJŚCIOWEJ.
(...)
8.3.2.  GRUPY TARYFOWE G:

GRUPA TARYFOWA

STAWKI OPŁATY PRZEJŚCIOWEJ
bez podatku od towarów i usług [zł/m-c]

roczne zużycie energii

poniżej 500 kWh od 500 kWh do 1200 kWh powyżej 1200 kWh

G11 0,02 0,10 0,33

G12 0,02 0,10 0,33

G12w 0,02 0,10 0,33

G12as 0,02 0,10 0,33

G11p 0,02 0,10 0,33

G12p 0,02 0,10 0,33

(...)

8.4.  STAWKI OPŁATY ABONAMENTOWEJ.

GRUPA TARYFOWA

STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH
bez podatku od towarów i usług [zł/m-c]

Okres rozliczeniowy

1miesięczny 2miesięczny 6miesięczny 12miesięczny

G11 3,84 1,92 0,64 0,32

G12 3,84 1,92 0,64 0,32

G12w 3,84 1,92 0,64 0,32

G12as 3,84 1,92 0,64 0,32

G11p 0,16

G12p 0,16

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh, 
wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.6.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości określo-
nej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy kogeneracyjnej.
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Wyciąg z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ENERGA Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku 
dla grup taryfowych G² 

1.  INFORMACJE O TARYFIE
1.1.  Taryfa uwzględnia postanowienia:
(...)
1.1.2.  Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) zwanego dalej 
„rozporządzeniem taryfowym”.

1.1.6. Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 84/2019, z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2020;

1.1.8.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 42, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą kogeneracyjną”.

1.2.  Warunki stosowania Taryfy.
1.2.1.  Niniejsza Taryfa ustalona przez ENERGA Operator S.A., zwanego dalej „Operatorem” obowiązuje Odbior

ców przyłączonych do sieci Operatora, w tym operatorów systemów dystrybucyjnych nieposiadających  
co najmniej dwóch sieciowych miejsc dostarczania energii elektrycznej połączonych siecią tego operatora 
i podmioty stosownie do zawartych umów i świadczonych im usług oraz w zakresie nielegalnego poboru 
energii elektrycznej, z uwzględnieniem Oddziałów: Gdańsk, Kalisz, Koszalin, Olsztyn, Płock, Toruń.

(...)
1.2.4.  Ustalone w niniejszej taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT 

nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(...)
1.2.6.  Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii określonych  

w rozporządzeniu systemowym.
(...)

3.  ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI
3.1.  Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych.
3.1.1.  Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według stawek opłat właściwych dla grup 

taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest według kryteriów określonych w § 6 ust. 1  
rozporządzenia taryfowego.

3.1.2.  Ustala się następujący sposób oznaczeń grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania 
odbiorców do tych grup:

(...)

GRUPY TARYFOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA
DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW:

G11
G12
G12r

G12w
G12as

Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za pobraną energię
elektryczną odpowiednio:
G11 – jednostrefowym,
G12r – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt),
G12, G12w, G12as – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),  
zużywaną na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, tj. pomieszczeń 
piwnicznych, garaży, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, tj.: domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, 
klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, 
domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się 
w tych lokalach pomieszczeń pomocniczych, tj.: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp., 
służących potrzebom bytowokomunalnym mieszkańców, o ile nie jest w nich prowadzona działalność 
gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych
przedstawicielstw,

2  Pełna treść Taryfy dostępna jest na stronie internetowej Polkomtel Sp. z o.o. – www.plus.pl oraz w punktach sprzedaży PLUS, w których dostępna jest oferta 
energetyczna.
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e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji 
ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, strychów, 
suszarni itp.,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów mieszkalnych,
i) garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

3.1.3.  W oparciu o zasady podziału odbiorców określone w pkt 3.1.2 ustala się następujące grupy taryfowe 
dla:

(...)
 – odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia i wielkości mocy umownej – G11, G12, G12w, 

G12r, G12as i R.
(...)
3.1.6.  Odbiorca, który:

a)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci  
o różnych poziomach napięć – jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc,

b)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci  
o jednakowych poziomach napięć – może być zaliczony do grup taryfowych oddzielnie w każdym 
z tych miejsc, z zastrzeżeniem lit. c),

c)  pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego zespołu urządzeń z więcej niż jednego miejsca 
dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napięcia – wybiera grupę taryfową 
jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania, 

 zgodnie z kryteriami podziału odbiorców na grupy taryfowe przyjętymi przez Operatora.
3.1.7.  Odbiorca, który ze względu na przyjęty u Operatora podział odbiorców na grupy taryfowe, dokonany 

na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 3.1.2, może być dla danego miejsca dostarczania energii 
elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup.

(...)
3.1.10.  Odbiorcy zakupujący usługi dystrybucji w systemie przedpłatowym, w ramach umowy kompleksowej, 

ponoszą opłaty wynikające z dotychczas stosowanej grupy taryfowej z zastrzeżeniem pkt 3.1.8 lub,  
w przypadku odbiorców nowo przyłączonych, wg grupy taryfowej, do której mogą być zakwalifikowani 
zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 3.1.2.

3.1.11.  Dla odbiorców z grupy taryfowej G12as składnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej, w pierwszym 
roku od zakwalifikowania odbiorcy do tej grupy taryfowej, obowiązuje w odniesieniu do ilości energii 
elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym 
poprzedzającego roku.

(…)
3.1.13.  W kolejnych latach, od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as, do rozliczenia opłaty 

sieciowej zmiennej w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii elektrycznej taką 
jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania 
odbiorcy do grupy taryfowej G12as.

3.1.14.  Dla odbiorców, o których mowa w pkt 3.1.12 i 3.1.13 składnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej 
obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej  
w analogicznym okresie roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do grupy 
taryfowej G12as.

3.2.  Strefy czasowe.
(...)
3.2.5.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych (…) G12:
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Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna

od 1 stycznia
do 31 grudnia

6:00–13:00 i 15:00–22:00 13:00–15:00 i 22:00–6:00

3.2.6.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych (…) G12w:

Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna*

od 1 stycznia
do 31 grudnia

6:00–13:00, 15:00–22:00 13:00–15:00, 22:00–6:00

*Do strefy nocnej zaliczane są wszystkie godziny sobót i niedziel oraz wszystkie godziny innych dni ustawowo wolnych od pracy.

(...)

3.2.8.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej G12r:

Miesiące Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa

od 1 stycznia
do 31 grudnia

7:00–13:00, 16:00–22:00 13:00–16:00, 22:00–7:00

3.2.9.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej G12as:

Miesiące Strefa szczytowa Strefa pozaszczytowa

od 1 stycznia do 31 grudnia 6:00–22:00 22:00–6:00

3.2.10.  Zegary sterujące w układach pomiaroworozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych  
w strefach czasowych określonych w pkt 3.2.4–3.2.6 oraz 3.2.8–3.2.9 ustawia się według czasu zimowego 
i nie zmienia się w okresie obowiązywania czasu letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana 
w przypadku, gdy urządzenia sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie 
obowiązywania czasu letniego i zimowego.

3.3.  Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogólne zasady rozliczeń.
3.3.1.  Rozliczeń z odbiorcami za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje się w okresach 

rozliczeniowych określonych w Taryfie i uzgodnionych w Umowie, właściwych dla poszczególnych grup 
taryfowych w obszarach działania Operatora.

3.3.2.  Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcami następujące okresy rozliczeniowe:
a)  dla odbiorców zaliczonych do grup taryfowych: (...) G11, G12, G12w, G12r i G12as – okres jednomiesięczny,
b)  dla odbiorców zaliczonych do grup taryfowych: (...) G11, G12, G12w, G12r i G12as we wszystkich 

Oddziałach (...) – okres dwumiesięczny,
c)  dla odbiorców zaliczonych do grup taryfowych (...) G11, G12, G12w, G12r i G12as, u których Operator 

zainstalował układ pomiarowo–rozliczeniowy umożliwiający zdalną transmisję danych pomiarowych 
– okres jednomiesięczny dla zdalnego odczytu oraz okres dwumiesięczny dla zdalnego odczytu.

 Powyższe okresy rozliczeniowe nie odnoszą się do odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym. 
Sposób rozliczeń z tymi odbiorcami określa Umowa.

3.3.3.  Jeżeli Operator ustalił dla danej grupy taryfowej kilka okresów rozliczeniowych, odbiorca ma prawo 
wyboru okresu rozliczeniowego oraz jego zmiany, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

(...)
3.3.10.  W przypadku zmiany stawek opłat za usługę dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego opłata 

wynikająca ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej i abonamentowej pobierana 
jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek, a opłata 
wynikająca ze składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej, stawki opłaty OZE oraz stawki 
opłaty kogeneracyjnej, na podstawie rozdzielenia ilości energii pobranej proporcjonalnie do liczby 
dni przed i po zmianie stawek w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej przez odbiorcę  
w tym okresie, o ile wielkość energii nie wynika z rzeczywistego odczytu.

(...)
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3.3.17.  W przypadku trwającej dłużej niż jeden okres rozliczeniowy niesprawności elementu układu pomiarowo– 
–rozliczeniowego, będącego własnością odbiorcy, uniemożliwiającej określenie ilości pobranej energii  
w strefach, do rozliczenia stosuje się stawki opłat z grupy taryfowej, według której możliwe jest 
dokonywanie rozliczeń w oparciu o sprawne urządzenia pomiaroworozliczeniowe.

3.3.18.  W przypadku niesprawności, o której mowa w pkt 3.3.17, trwającej krócej niż jeden okres rozliczeniowy 
lub w przypadku niesprawności elementu układu pomiaroworozliczeniowego będącego własnością 
Operatora, ilość energii pobranej w poszczególnych strefach czasowych doby ustala się na podstawie 
proporcji odniesionych do zużycia w tych strefach w porównywalnym okresie rozliczeniowym.

(...)
3.3.21.  Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których 

mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6c ustawy, pobiera się opłatę w wysokości:
 a) na napięciu nN 89,64 zł,
(...)

4.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ USŁUG DYSTRYBUCJI
4.1.  Opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej.
(...)
4.1.14.  Opłata abonamentowa naliczana jest w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym 

nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie Umowy.
4.1.15.  Odbiorca, u którego zainstalowano przedpłatowy układ pomiaroworozliczeniowy ponosi opłatę abo

namentową w wysokości 50% stawki opłaty abonamentowej dla najdłuższego okresu rozliczeniowego 
wynikającej z grupy taryfowej, zgodnie z którą jest rozliczany.

4.1.16.  W przypadku odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym opłaty za usługi dystrybucji:
a)  w części wynikającej ze składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej, stawki opłaty OZE 

i stawki opłaty kogeneracyjnej pobierane są przed ich faktyczną realizacją, w wysokości ustalonej 
według zasad określonych w pkt 4.1.1,

b)  w części wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej oraz opłaty 
abonamentowej pobierane są z chwilą dokonywania po raz pierwszy w danym miesiącu kalendarzo
wym zakupu określonej ilości energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Opłaty te pobierane są 
w pełnej wysokości za dany miesiąc i poprzednie miesiące, za które nie zostały pobrane wcześniej.

(...)

4.2.  Moc umowna.
(...)
4.2.7.  Jeżeli odbiorca za zgodą Operatora, do którego sieci są przyłączone jego urządzenia, instalacje lub 

sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej składnik stały stawki sieciowej zwiększa się o 10% dla całego okresu objętego korektą.

(...)
4.2.11.  Za przekroczenie mocy umownej określonej w Umowie pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej 

iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz:
 a)  sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną albo
 b)  dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną, zare

jestrowanej w okresie rozliczeniowym, jeżeli układy pomiaroworozliczeniowe nie pozwalają na 
zastosowanie sposobu wskazanego w lit. a).

(...)
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8.  TABELA STAWEK OPŁATY ABONAMENTOWEJ DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH  
I OKRESÓW ROZLICZENIOWYCH

(...)

GRUPA 
TARYFOWA

Okres 
1-miesięczny

Okres 
2-miesięczny

Okres 
1-miesięczny dla  

zdalnego odczytu 

Okres 
2-miesięczny dla  

zdalnego odczytu 

[zł/mc] [zł/mc] [zł/mc] [zł/mc]

G11 3,15 1,58 0,61 0,58

G12 3,15 1,58 0,61 0,58

G12w 3,15 1,58 0,61 0,58

G12r 3,15 1,58 0,61 0,58

G12as 3,15 1,58 0,61 0,58

9.  TABELE STAWEK OPŁAT DYSTRYBUCYJNYCH
9.1.  Tabele stawek opłaty przejściowej i jakościowej.
(...)

GRUPA TARYFOWA
Stawki opłaty przejściowej

[w zł/m-c] dla zużycia rocznego [w kWh]
Stawka opłaty  

jakościowej 
[w zł/kWh]<500 500-1200 >1200

G11 0,02 0,10 0,33 0,0133

G12 0,02 0,10 0,33 0,0133

G12w 0,02 0,10 0,33 0,0133

G12r 0,02 0,10 0,33 0,0133

G12as 0,02 0,10 0,33 0,0133

9.2.  Tabela stawek opłat sieciowych.
(...)

GRUPA 
TARYFO-

WA

SKŁADNIK ZMIENNY STAWKI SIECIOWEJ
SKŁADNIK STAŁY 

STAWKI SIECIOWEJ
CAŁODOBOWY DZIENNY/

SZCZYTOWY

NOCNY/
POZA- 

SZCZYTOWY

SZCZYT 
PRZED- 

POŁUDNIOWY

SZCZYT
PO- 

POŁUDNIOWY

POZOSTAŁE 
GODZINY 

DOBY

[zł/kWh]
Instalacja 
1fazowa

Instalacja 
3fazowa

[zł/mc] [zł/mc]

G11 0,2380 4,98 7,49

G12 0,2617 0,0605 9,13 12,84

G12w 0,2745 0,0618 9,13 12,84

G12r 0,2485 0,0641 9,13 12,84

G12as 0,2380
0,23803)

0,02094) 9,96 14,98

3)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.113.1.14.

4)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.113.1.14.

9.3.  Stawka opłaty OZE.
 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh, 

wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.6 niniejszej Taryfy.

9.4.  Stawka opłaty kogeneracyjnej.
 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości okre

ślonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy kogeneracyjnej.



13

10.  WYKAZ MIAST I GMIN OBSŁUGIWANYCH PRZEZ ODDZIAŁY ENERGA OPERATOR S.A.:

– Oddział w Gdańsku
Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Gdańsk, Gdynia, Hel, Jastarnia, Kościerzyna, Pruszcz Gdański, 
Puck, Reda, Rumia, Skórcz, Sopot, Starogard Gdański, Tczew, Wejherowo.
Gminy: Bobowo, Brusy, Cedry Wielkie, Chmielno, Choczewo, Czarna Woda, Czersk, Dziemiany, Gniew, Gniewino, Ka
liska, Karsin, Kartuzy, Kolbudy, Kosakowo, Kościerzyna, Krokowa, Linia, Liniewo, Lipusz, Lubichowo, Luzino, Łęczyce, 
Morzeszczyn, Nowa Karczma, Osieczna (woj. pomorskie), Osiek (woj. pomorskie), Pelplin, Pruszcz Gdański, Przodkowo, 
Przywidz, Pszczółki, Puck, Sierakowice, Skarszewy, Skórcz, Smętowo Graniczne, Somonino, Stara Kiszewa, Starogard 
Gdański, Stężyca (woj. pomorskie), Subkowy, Suchy Dąb, Sulęczyno, Szemud, Tczew, Trąbki Wielkie, Warlubie, Wejhe
rowo, Władysławowo, Zblewo, Żukowo.

– Oddział w Kaliszu
Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Kalisz, Koło, Konin, Ostrów Wielkopolski, Słupca, Sulmierzyce, 
Turek.
Gminy: Babiak, Baranów (woj. wielkopolskie), Biała, Blizanów, Błaszki (woj. łódzkie), Bolesławiec (woj. łódzkie), Borek 
Wielkopolski, Bralin, Brąszewice, Brudzew, Brzeziny (woj. wielkopolskie), Byczyna, Chocz, Chodów, CekówKolonia, 
Czajków, Czastary, Czermin (woj. wielkopolskie), Dąbie (woj. wielkopolskie), Dobra (woj. wielkopolskie), Dobrzyca, Do
ruchów, Dziadowa Kłoda, Galewice, Gizałki, Godziesze Wielkie, Golina, Gołuchów, Gorzów Śląski, Goszczanów (woj. 
łódzkie), Grabów, Grabów nad Prosną, Jaraczewo, Grodziec, Grzegorzew, Jarocin (woj. wielkopolskie), Jeziora Wielkie 
(woj. kujawskopomorskie), Kawęczyn, Kazimierz Biskupi, Kępno, Kleczew, Klonowa, Kłodawa (woj. wielkopolskie), 
Kobyla Góra, Kobylin, Kołaczkowo, Koło, Kościelec, Kotlin, Koźmin Wielkopolski, Koźminek, Kramsk, Kraszewice, Kro
toszyn, Krzymów, Lądek, Lisków, Łęka Opatowska, Łubnice (woj. łódzkie), Malanów, Międzybórz, Mikstat, Milicz (woj. 
dolnośląskie), Mogilno, Mycielin, Niechanowo, Nowe Miasto nad Wartą, Nowe Skalmierzyce, Odolanów, Olszówka, 
Opatówek, Orchowo, Osiek Mały, Ostrowite, Ostrów Wielkopolski, Ostrzeszów, Powidz, Perzów, Pęczniew (woj. łódz
kie), Pleszew, Poddębice (woj. łódzkie), Pogorzela, Przedecz, Przygodzice, Przykona, Pyzdry, Raszków, Rozdrażew, 
Rychtal, Rychwał, Rzgów (woj. wielkopolskie), Sompolno, Sieroszewice, Skulsk, Słupca, Sokolniki, Sośnie, Stare Mia
sto, Stawiszyn, Strzałkowo, Syców, Szczytniki, Ślesin, Świnice Warckie, Trzcinica, Tuliszków, Turek, Twardogóra, Unie
jów, Warta, Wartkowice, Wieruszów, Wierzbinek, Wilczyn, Witkowo, Władysławów, Września, Zagórów, Zduny (woj. 
wielkopolskie), Żelazków, Żerków.

– Oddział w Koszalinie
Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Białogard, Chojnice, Człuchów, Darłowo, Koszalin, Kołobrzeg, 
Lębork, Łeba, Sławno, Słupsk, Szczecinek, Świdwin, Ustka.
Gminy: Barwice, Będzino, Białogard, Biały Bór, Biesiekierz, Bobolice, Borne Sulinowo, Borzytuchom, Brzeżno, Bytów, 
Cewice, Chojnice, Czaplinek, Czarna Dąbrówka, Czarne, Człuchów, Damnica, Darłowo, Debrzno, Dębnica Kaszubska, 
Drawno, Drawsko Pomorskie, Dygowo, Główczyce, Gościno, Grzmiąca, Kalisz Pomorski, Kamień Krajeński, Karlino, 
Kępice, Kobylnica, Koczała, Kołczygłowy, Kołobrzeg, Konarzyny, Linia, Lipka, Lipnica, Lipusz, Łęczyce, Łobez, Male
chowo, Manowo, Miastko, Mielno, Mirosławiec, Nowa Wieś Lęborska, Okonek, Parchowo, Polanów, Połczyn Zdrój, 
Postomino, Potęgowo, Przechlewo, Rąbino, Rymań, Rzeczenica, Sępólno Krajeńskie, Sianów, Siemyśl, Sierakowice, 
Sławno (woj. zachodniopomorskie), Sławoborze, Słupsk, Smołdzino, Studzienice, Sulęczyno, Szczecinek, Świdwin, 
Świeszyno, Trzebiatów, Trzebielino, Tuchomie, Tuczno, Tychowo, Ustka, Ustronie Morskie, Węgorzyno, Wicko, Wierz
chowo, Złocieniec.

– Oddział w Olsztynie
Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Bartoszyce, Braniewo, Elbląg, Górowo Iławieckie, Kętrzyn, 
Krynica Morska, Kwidzyn, Lidzbark Warmiński, Malbork, Mrągowo, Olsztyn, Ostróda, Szczytno.
Gminy: Barciany, Barczewo, Bartoszyce, Biskupiec (pow. olsztyński), Bisztynek, Braniewo, Chorzele, Dąbrówno, 
Dobre Miasto, Dywity, Dzierzgoń, Dźwierzuty, Elbląg, Frombork, Gardeja, Gietrzwałd, Godkowo, Górowo Iławieckie, 
Grodziczno, Gronowo Elbląskie, Grunwald, Iława, Janowiec Kościelny, Janowo, Jedwabno, Jeziorany, Jonkowo, Kętrzyn, 
Kisielice, Kiwity, Kolno (woj. warmińskomazurskie), Korsze, Kozłowo, Kwidzyn, Lelkowo, Lichnowy, Lidzbark Warmiński, 
Lubawa, Lubomino, Łukta, Malbork, Małdyty, Markusy, Mikołajki Pomorskie, Milejewo, Miłakowo, Miłomłyn, Miłoradz, 
Młynary, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Olsztynek, Orneta, Ostaszewo, Ostróda, Pasłęk, 
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Pasym, Piecki, Pieniężno, Płoskinia, Prabuty, Purda, Reszel, Rozogi, Ruciane Nida, Rybno, Rychliki, Ryjewo, Ryn, 
Sadlinki, Sępopol, Sorkwity, Srokowo, Stare Pole, Stary Dzierzgoń, Stary Targ, Stawiguda, Stegna, Susz, Szczytno, 
Sztum, Sztutowo, Świątki, Świętajno (pow. szczycieński), Tolkmicko, Węgorzewo, Wielbark, Wilczęta, Zalewo.

– Oddział w Płocku
Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Ciechanów, Działdowo, Gostynin, Kutno, Łęczyca, Maków 
Mazowiecki, Mława, Płock, Raciąż, Sierpc.
Gminy: Baboszewo, Bedlno, Bielawy, Bielsk, Bieżuń, Bodzanów, Bulkowo, Brudzeń Duży, Chąśno, Ciechanów, 
Czernice Borowe, Czerwińsk nad Wisłą, Daszyna, Dąbrowice, Drobin, Działdowo, Dzierzążnia, Dzierzgowo, Gąbin, 
Glinojeck, Głowno, GołyminOśrodek, Gostynin, Gozdowo, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Grodziczno, Grudusk, 
Gzy, IłowoOsada, Iłów, Joniec, Karniewo, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Kozłowo, Krasne (woj. mazowieckie), 
Krośniewice, Krzynowłoga Mała, Krzyżanów, KuczborkOsada, Kutno, Lidzbark, Lipowiec Kościelny, Lubowidz, Lutocin, 
Łanięta, Łąck, Łęczyca, Mała Wieś, Młodzieszyn, Mochowo, Naruszewo, Nasielsk, Nowe Miasto, Nowe Ostrowy, 
Nowy Duninów, Obryte, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Oporów, Ozorków, Pacyna, Piątek, PłoniawyBramura, Płońsk, 
Płośnica, Pokrzywnica, Pomiechówek, Przasnysz, Pułtusk, Raciąż, Radzanowo, Radzanów (pow. mławski), Regimin, 
Rościszewo, Rybno (woj. mazowieckie), Rybno (woj. warmińskomazurskie), Sanniki, Serock, Siemiątkowo, Sierpc, 
Skępe, Słubice (woj. mazowieckie), Słupno, Sochocin, Sońsk, Stara Biała, Staroźreby, Strzegowo, Strzelce, Stupsk, 
Szczawin Kościelny, Szczutowo, Szelków, Szreńsk, Szydłowo (woj. mazowieckie), Świercze, Wieczfnia Kościelna, 
Winnica, Wiśniewo, Witonia, Wyszogród, Zakroczym, Załuski, Zawidz, Zduny, (woj. łódzkie), Zgierz, Żuromin, Żychlin. 

– Oddział w Toruniu
Miasta (na prawach powiatu i gmin o statusie miasta): Aleksandrów Kujawski, Brodnica, Chełmno, Chełmża, 
Ciechocinek, GolubDobrzyń, Grudziądz, Iława, Kowal, Lipno, Lubawa, Nieszawa, Nowe Miasto Lubawskie, Radziejów, 
Rypin, Świecie, Toruń, Wąbrzeźno, Włocławek.
Gminy: Aleksandrów Kujawski, Babiak, Bartniczka, Baruchowo, Bądkowo, Biskupiec (pow. nowomiejski), Bobrowniki 
(woj. kujawskopomorskie), Bobrowo, Boniewo, Brodnica (woj. kujawskopomorskie), Brześć Kujawski, Brzozie, 
Brzuze, Bytoń, Chełmno, Chełmża, Choceń, Chodecz, Chrostkowo, Ciechocin, Czernikowo, Dąbrowa Biskupia, Dębowa 
Łąka, Dobre (woj. kujawskopomorskie), Dobrzyń nad Wisłą, Dragacz, Fabianki, Gniewkowo, GolubDobrzyń, Górzno 
(woj. kujawskopomorskie), Grodziczno, Grudziądz, Gruta, Iława, Izbica Kujawska, Jabłonowo Pomorskie, Kijewo 
Królewskie, Kikół, Kisielice, Koneck, Kowal, Kowalewo Pomorskie, Książki, Kurzętnik, Kwidzyn, Lidzbark, Lipno (woj. 
kujawskopomorskie), Lisewo, Lubanie, Lubawa, Lubicz, Lubień Kujawski, Lubraniec, Łasin, Łubianka, Łysomice, 
Nowe Miasto Lubawskie, Obrowo, Osiek (woj. kujawskopomorskie), Osięciny, Papowo Biskupie, Piotrków Kujawski, 
Płużnica, Raciążek, Radomin, Radziejów, Radzyń Chełmski, Rogowo (pow. rypiński), Rogóźno, Ryńsk, Rypin, Skępe, 
Skrwilno, Skulsk, Stolno, Świecie, Świecie nad Osą, Świedziebnia, Tłuchowo, Topólka, Unisław, Waganiec, Wąpielsk, 
Wielgie, Wielka Nieszawka, Wierzbinek, Włocławek, Zakrzewo (woj. kujawskopomorskie), Zbiczno, Zbójno, Zławieś 
Wielka.
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Wyciąg z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. dla grup taryfowych 
G3

1.  INFORMACJE OGÓLNE
1.1.  Taryfa uwzględnia postanowienia:
(...)
1.1.2.  Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji 

taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) zwanego dalej „rozporządzeniem 
taryfowym”.

1.1.6.  Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 84/2019, z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości 
stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2020.

1.1.8.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 42), zwanej dalej „ustawą kogeneracyjną”.

1.2.5.  Ustalone w niniejszej Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT 
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

1.2.7.  Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii określonych  
w rozporządzeniu systemowym.

2.  ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI
2.1.  Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych.
2.1.1.  Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według stawek opłat właściwych dla grup 

taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest według kryteriów określonych  
w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego.

2.1.2.  Ustala się następujący sposób oznaczeń grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania odbiorców 
do tych grup:

GRUPY 
TARYFOWE

KRYTERIA KWALIFIKOWANIA
DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW:

G11
G12

G12as
G12n
G12w

Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną 
odpowiednio:
G11 – jednostrefowym,
G12 – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),
G12as – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),
G12n – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z niedzielą i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy zaliczonymi do 
strefy nocnej),
G12w – dwustrefowym (strefy: dzień, noc z sobotą i niedzielą i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy 
zaliczonymi do strefy nocnej), na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, tj. pomieszczeń 
piwnicznych, garaży, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, tj.: domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, 
klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, domów 
dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach 
pomieszczeń pomocniczych, tj.: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp., służących potrzebom bytowo
komunalnym mieszkańców, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest prowadzona 
działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracja ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, strychów, suszarni itp.,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów mieszkalnych,
i) garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

2.1.3.  W oparciu o zasady podziału odbiorców określone w pkt 2.1.2 ustala się następujący podział na grupy ta
ryfowe w Oddziałach:
a) Oddział Białystok:
– dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R,

3  Pełna treść taryfy dostępna jest na stronie internetowej Polkomtel Sp. z o.o. – www.plus.pl oraz w punktach sprzedaży PLUS, w których dostępna jest 
oferta energetyczna.
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b) Oddział Lublin:
– dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R,
c) Oddział Łódź – Obszar I (d. Oddział Łódź-Miasto):
– dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R,
d) Oddział Łódź – Obszar II (d. Oddział Łódź-Teren):
– dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R,
e) Oddział Rzeszów:
– dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R,
f ) Oddział Skarżysko-Kamienna:
– dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R,
g) Oddział Warszawa:
– dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R,
h) Oddział Zamość:
– dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12as, G12n, G12w, R.

2.1.6.  Odbiorca, który:
a)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci  

o różnych poziomach napięć – jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc,
b) pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci  

o jednakowych poziomach napięć – może być zaliczony do grup taryfowych oddzielnie w każdym 
z tych miejsc, z zastrzeżeniem pkt c),

c)  pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego zespołu urządzeń z więcej niż jednego miejsca 
dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napięcia – wybiera grupę taryfową 
jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania, 

 zgodnie z kryteriami podziału odbiorców na grupy taryfowe przyjętymi przez Operatora.
2.1.7.  Odbiorca, który ze względu na przyjęty u Operatora podział odbiorców na grupy taryfowe, dokonany 

na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 2.1.2, może być dla danego miejsca dostarczania energii 
elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup.

(...)
2.1.10.  Odbiorcy zakupujący usługi dystrybucji w systemie przedpłatowym, w ramach umowy kompleksowej, 

ponoszą opłaty wynikające z dotychczas stosowanej grupy taryfowej (…).

2.2.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami
2.2.7.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami według grup taryfowych G12 (...) przedstawia 

poniższa tabela:
a)  w przypadku stosowania układów pomiaroworozliczeniowych umożliwiających ustawienie od

dzielnych nastaw w okresie Lata i Zimy:

Numer strefy Strefa doby
Okres czasowy

LATO (od 1 kwietnia do 30 września) ZIMA (od 1 października do 31 marca)

1 2 3 4

I Strefa dzienna 6:0015:00, 17:0022:00 6:0013:00, 15:0022:00

II Strefa nocna 15:0017:00, 22:006:00 13:0015:00, 22:006:00

b) w przypadku stosowania układów pomiaroworozliczeniowych nieposiadających funkcjonalności 
określonej w ppkt a):

Numer strefy Strefa doby
Okres czasowy

od 1 stycznia do 31 grudnia

1 2 3

I Strefa dzienna 6:0013:00, 15:0022:00

II Strefa nocna 13:0015:00, 22:006:00
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2.2.8.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami według grup taryfowych G12n (...) przedstawia 
poniższa tabela:

Numer strefy Strefa doby

Okres czasowy

od 1 stycznia do 31 grudnia

poniedziałekpiątek sobota
niedziela i inne dni 

ustawowo wolne od pracy

1 2 3 4 5

I Strefa dzienna 5:001:00 5:001:00 –

II Strefa nocna 1:005:00 1:005:00 cała doba

2.2.9.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami według grup taryfowych G12w (...) przedstawia 
poniższa tabela:

a)  w przypadku stosowania układów pomiaroworozliczeniowych umożliwiających ustawienie oddzielnych 
nastaw w okresie Lata i Zimy:

Numer strefy Strefa doby

Okres czasowy

poniedziałekpiątek
sobotaniedziela i inne dni 
ustawowo wolne od pracy

LATO (od 1 kwietnia  
do 30 września)

ZIMA (od 1 października  
do 31 marca)

CAŁY ROK (od 1 stycznia  
do 31 grudnia)

1 2 3 4 5

I Strefa dzienna 6:0015:00, 17:0022:00 6:0013:00, 15:0022:00 –

II Strefa nocna 15:0017:00, 22:006:00 13:0015:00, 22:006:00 cała doba

b)  w przypadku stosowania układów pomiaroworozliczeniowych nieposiadających funkcjonalności 
określonej w ppkt a):

Numer strefy Strefa doby

Okres czasowy

od 1 stycznia do 31 grudnia

poniedziałekpiątek
sobota, niedziela i inne dni ustawowo wolne 

od pracy

1 2 3 4

I Strefa dzienna 6:0013:00, 15:0022:00 –

II Strefa nocna 13:0015:00, 22:006:00 cała doba

2.2.9.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami według grupy taryfowej G12as przedstawia po
niższa tabela:

Numer strefy Strefa doby
Okres czasowy

od 1 stycznia do 31 grudnia

1 2 3

I Strefa dzienna 6:0022:00

II Strefa nocna 22:006:00

2.2.11.  Zegary sterujące w układach pomiaroworozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych 
w strefach czasowych określonych w pkt 2.2. ustawia się według czasu zimowego i nie zmienia się  
w okresie obowiązywania czasu letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy 
urządzenia sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowiązywania 
czasu letniego i zimowego.
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2.3.  Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogólne zasady rozliczeń
2.3.1.  Rozliczeń z odbiorcami za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje się w okresach 

rozliczeniowych określonych w Taryfie i uzgodnionych w Umowie. Operator stosuje w rozliczeniach  
z odbiorcami następujące okresy rozliczeniowe:

2.3.1.1.  Oddział Białystok:
 c) 1, 2 lub 6 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: (...) G11, G12, G12as, G12n, G12w,
2.3.1.2.  Oddział Lublin:
 c) 1, 2 lub 6 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: (...) G11, G12, G12as, G12n, G12w,
2.3.1.3.  Oddział Łódź – Obszar I (d. Oddział ŁódźMiasto):
 d) 1, 2, lub 6 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: (...) G11, G12, G12as, G12n, G12w,
2.3.1.4.  Oddział Łódź – Obszar II (d. Oddział ŁódźTeren):
 c) 1, 2 lub 6 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: (...) G11, G12, G12as, G12n, G12w,
2.3.1.5.  Oddział Rzeszów:
 c) 1, 2 lub 6 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: (...) G11, G12, G12as, G12n, G12w,
2.3.1.6.  Oddział SkarżyskoKamienna:
 c) 1, 2 lub 6 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: (...) G11, G12, G12as, G12n, G12w,
2.3.1.7.  Oddział Warszawa:
 d) 1, 2 lub 6 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: (...) G11, G12, G12as, G12n, G12w,
2.3.1.8.  Oddział Zamość:
 c) 1, 2 lub 6 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: (...) G11, G12, G12as, G12n, G12w.
 Okresy rozliczeniowe nie odnoszą się do odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym. Sposób 

rozliczeń z tymi odbiorcami określa Umowa.
2.3.2.  Jeżeli Operator ustalił dla danej grupy taryfowej kilka okresów rozliczeniowych, odbiorca ma prawo 

wyboru okresu rozliczeniowego oraz jego zmiany, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
(...)
2.3.9.  W przypadku zmiany stawek opłat za usługę dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego opłata 

wynikająca ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej i abonamentowej 
pobierana jest w wysokości proporcjonalnej do liczby dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek,  
a opłata wynikająca ze składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej, stawki opłaty OZE 
oraz stawki opłaty kogeneracyjnej na podstawie rozdzielenia ilości energii pobranej proporcjonalnie  
do liczby dni przed i po zmianie stawek w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej przez 
odbiorcę w tym okresie, o ile wielkość energii nie wynika z rzeczywistego odczytu.

(...)
2.3.17.  (…) w przypadku niesprawności elementu układu pomiaroworozliczeniowego będącego własnością 

Operatora ilość energii elektrycznej pobranej w poszczególnych strefach czasowych doby ustala się na 
podstawie proporcji odniesionych do zużycia w tych strefach w porównalnym okresie rozliczeniowym.

(...)
2.3.20.  Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których 

mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4, z zastrzeżeniem art. 6c ustawy, pobiera się opłatę w wysokości:
 a) na napięciu nN 89,64 zł,

3.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ USŁUG DYSTRYBUCJI
3.1.  Opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej.
(...)
3.1.15.  Opłata abonamentowa naliczana jest w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym 

nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie Umowy.
3.1.16.  Odbiorca, u którego zainstalowano przedpłatowy układ pomiaroworozliczeniowy ponosi opłatę 

abonamentową w wysokości 50% stawki opłaty abonamentowej dla najdłuższego okresu rozliczeniowego 
wynikającej z grupy taryfowej, zgodnie z którą jest rozliczany.

(...)
3.1.18.  W przypadku odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym opłaty za usługi dystrybucji:

a)  w części wynikającej ze składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej, stawki opłaty OZE 
i stawki opłaty kogeneracyjnej pobierane są przed ich faktyczną realizacją, w wysokości ustalonej 
według zasad określonych w pkt 3.1.1,
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b) w części wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej oraz opłaty 
abonamentowej pobierane są z chwilą dokonywania po raz pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym 
zakupu określonej ilości energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Opłaty te pobierane są  
w pełnej wysokości za dany miesiąc i poprzednie miesiące, za które nie zostały pobrane wcześniej.

3.1.24.  Dla odbiorców z grupy taryfowej G12as składnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej, w pierwszym 
roku od zakwalifikowania odbiorcy do tej grupy taryfowej, obowiązuje w odniesieniu do ilości energii 
elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym 
poprzedzającego roku.

(…)
3.1.26.  W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as do rozliczenia opłaty 

sieciowej zmiennej w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii elektrycznej taką 
jak w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania 
odbiorcy do grupy taryfowej G12as.

3.1.27.  Dla odbiorców, o których mowa w pkt 3.1.25 i 3.1.26, w strefie nocnej Operator stosuje stawkę nocną 
składnika zmiennego stawki sieciowej w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość 
energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania 
odbiorcy do grupy taryfowej G12as.

3.2.  Moc umowna.
3.2.7.  Jeżeli odbiorca za zgodą Operatora, do którego sieci są przyłączone jego urządzenia, instalacje lub 

sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej składnik stały stawki sieciowej zwiększa się o 10% dla całego okresu objętego korektą.

(...)
3.2.11.  Za przekroczenie mocy umownej określonej w Umowie pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej 

iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz:
a)  sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną albo
b) dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną, 

zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, jeżeli układy pomiaroworozliczeniowe nie pozwalają 
na zastosowanie sposobu wskazanego w lit. a).
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7.  STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI I STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH  
DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH

7.1.  Oddział Białystok.
7.1.6.  Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w:

Lp. Stawki opłat netto – Oddział Białystok Jedn.
Grupy taryfowe

G11 G12 G12as G12n G12w

1 2 3 4 5 6 7 8
Stawki opłat za usługi dystrybucji:

1.
Składnik stały stawki sieciowej:
– układ 1fazowy
– układ 3fazowy

zł/mc
3,14
6,08

4,78
8,61

6,28
12,16

4,78
8,61

5,14
9,09

2.

Stawka opłaty przejściowej dla odbiorców  
zużywających rocznie:
– poniżej 500 kWh energii elektrycznej
– od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej
– powyżej 1200 kWh energii elektrycznej

zł/mc
0,02
0,10
0,33

3.

Składnik zmienny stawki sieciowej:
– całodobowy
– dzienny
– nocny

zł/kWh

0,2139

0,2462 0,2139 0,2140 0,2561

0,0426
0,21391)

0,02142) 0,0388 0,0404

4. Stawka jakościowa zł/kWh 0,0133

5.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu:
– jednomiesięcznym
– dwumiesięcznym
– sześciomiesięcznym

zł/mc
4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

1)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

2)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprze
dzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

7.2.  Oddział Lublin.
7.2.6. Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w:

Lp. Stawki opłat netto – Oddział Lublin Jedn.
Grupy taryfowe

G11 G12 G12as G12n G12w

1 2 3 4 5 6 7 8
Stawki opłat za usługi dystrybucji:

1.
Składnik stały stawki sieciowej:
– układ 1fazowy
– układ 3fazowy

zł/mc
3,14
6,08

4,78
8,61

6,28
12,16

4,78
8,61

5,14
9,09

2.

Stawka opłaty przejściowej dla odbiorców 
 zużywających rocznie:
– poniżej 500 kWh energii elektrycznej
– od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej
– powyżej 1200 kWh energii elektrycznej

zł/mc
0,02
0,10
0,33

3.

Składnik zmienny stawki sieciowej:
– całodobowy
– dzienny
– nocny

zł/kWh

0,2139

0,2462 0,2139 0,2140 0,2561

0,0723
0,21391)

0,02142) 0,0400 0,0689

4. Stawka jakościowa zł/kWh 0,0133

5.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu:
– jednomiesięcznym
– dwumiesięcznym
– sześciomiesięcznym

zł/mc
4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

1)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

2)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprze
dzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.
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7.3.  Oddział Łódź – Obszar I (d. Oddział Łódź-Miasto).
7.3.6.  Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w

Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łódź – Obszar I 
(d. Oddział Łódź-Miasto) Jedn.

Grupy taryfowe

G11 G12 G12as G12n G12w

1 2 3 4 5 6 7 8

Stawki opłat za usługi dystrybucji:

1.
Składnik stały stawki sieciowej:
– układ 1fazowy
– układ 3fazowy

zł/mc
3,14
6,08

4,78
8,61

6,28
12,16

4,78
8,61

5,14
9,09

2.

Stawka opłaty przejściowej dla odbiorców zuży
wających rocznie:
– poniżej 500 kWh energii elektrycznej
– od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej
– powyżej 1200 kWh energii elektrycznej

zł/mc
0,02
0,10
0,33

3.

Składnik zmienny stawki sieciowej:
– całodobowy
– dzienny
– nocny

zł/kWh

0,2107

0,2462 0,2107 0,2140 0,2561

0,0723
0,21071)

0,02112) 0,0400 0,0689

4. Stawka jakościowa zł/kWh 0,0133

5.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu:
– jednomiesięcznym
– dwumiesięcznym
– sześciomiesięcznym

zł/mc
4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

1)   Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

2)   Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie po
przedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

7.4.  Oddział Łódź – Obszar II (d. Oddział Łódź-Teren).
7.4.6.  Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w

Lp. Stawki opłat netto – Oddział Łódź – Obszar II  
(d. Oddział Łódź-Teren) Jedn. Grupy taryfowe

1 2 3 4 5 6 7 8
Stawki opłat za usługi dystrybucji: G11 G12 G12as G12n G12w

1.
Składnik stały stawki sieciowej:
– układ 1fazowy
– układ 3fazowy

zł/mc
3,14
6,08

4,78
8,61

6,28
12,16

4,78
8,61

5,14
9,09

2.

Stawka opłaty przejściowej dla odbiorców  
zużywających rocznie:
– poniżej 500 kWh energii elektrycznej
– od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej
– powyżej 1200 kWh energii elektrycznej

zł/mc
0,02
0,10
0,33

3.

Składnik zmienny stawki sieciowej:
– całodobowy
– dzienny
– nocny

zł/kWh

0,2139

0,2462 0,2139 0,2140 0,2561

0,0723
0,21391)

0,02142) 0,0400 0,0689

4. Stawka jakościowa zł/kWh 0,0133

5.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu:
– jednomiesięcznym
– dwumiesięcznym
– sześciomiesięcznym

zł/mc
4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

1)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

2)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprze
dzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27. 
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7.5.  Oddział Rzeszów.
7.5.6.  Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w:

Lp. Stawki opłat netto – Oddział Rzeszów Jedn. Grupy taryfowe
1 2 3 4 5 6 7 8

Stawki opłat za usługi dystrybucji: G11 G12 G12as G12n G12w

1.
Składnik stały stawki sieciowej:
– układ 1fazowy
– układ 3fazowy

zł/mc
3,14
6,08

4,78
8,61

6,28
12,16

4,78
8,61

5,14
9,09

2.

Stawka opłaty przejściowej dla odbiorców  
zużywających rocznie:
– poniżej 500 kWh energii elektrycznej
– od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej
– powyżej 1200 kWh energii elektrycznej

zł/mc
0,02
0,10
0,33

3.

Składnik zmienny stawki sieciowej:
– całodobowy
– dzienny
– nocny

zł/kWh

0,2139

0,2462 0,2139 0,2140 0,2561

0,0495
0,21391)

0,02142) 0,0388 0,0488

4. Stawka jakościowa zł/kWh 0,0133

5.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu:
– jednomiesięcznym
– dwumiesięcznym
– sześciomiesięcznym

zł/mc
4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

1)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

2)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprze
dzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

7.6.  Oddział Skarżysko-Kamienna.
7.6.6.  Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w:

Lp. Stawki opłat netto – Oddział  
Skarżysko-Kamienna Jedn. Grupy taryfowe

1 2 3 4 5 6 7 8
Stawki opłat za usługi dystrybucji: G11 G12 G12as G12n G12w

1.
Składnik stały stawki sieciowej:
– układ 1fazowy
– układ 3fazowy

zł/mc
3,14
6,08

4,78
8,61

6,28
12,16

4,78
8,61

5,14
9,09

2.

Stawka opłaty przejściowej dla odbiorców  
zużywających rocznie:
– poniżej 500 kWh energii elektrycznej
– od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej
– powyżej 1200 kWh energii elektrycznej

zł/mc
0,02
0,10
0,33

3.

Składnik zmienny stawki sieciowej:
– całodobowy
– dzienny
– nocny

zł/kWh

0,2139

0,2462 0,2139 0,2140 0,2561

0,0723
0,21391)

0,02142) 0,0400 0,0689

4. Stawka jakościowa zł/kWh 0,0133

5.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu:
– jednomiesięcznym
– dwumiesięcznym
– sześciomiesięcznym

zł/mc
4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

1)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

2)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprze
dzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.
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7.7.  Oddział Warszawa.
7.7.6.  Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w:

Lp. Stawki opłat netto – Oddział Warszawa Jedn. Grupy taryfowe
1 2 3 4 5 6 7 8

Stawki opłat za usługi dystrybucji: G11 G12 G12as G12n G12w

1.
Składnik stały stawki sieciowej:
– układ 1fazowy
– układ 3fazowy

zł/mc
3,14
6,08

4,78
8,61

6,28
12,16

4,78
8,61

5,14
9,09

2.

Stawka opłaty przejściowej dla odbiorców  
zużywających rocznie:
– poniżej 500 kWh energii elektrycznej
– od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej
– powyżej 1200 kWh energii elektrycznej

zł/mc
0,02
0,10
0,33

3.

Składnik zmienny stawki sieciowej:
– całodobowy
– dzienny
– nocny

zł/kWh

0,2139

0,2462 0,2139 0,2140 0,2561

0,0723
0,21391)

0,02142) 0,0400 0,0689

4. Stawka jakościowa zł/kWh 0,0133

5.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu:
– jednomiesięcznym
– dwumiesięcznym
– sześciomiesięcznym

zł/mc
4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

1)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprzedza
jącego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

2)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprzedzają
cego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

7.8.  Oddział Zamość.
7.8.6.  Grupy taryfowe G11, G12, G12as, G12n, G12w:

Lp. Stawki opłat netto – Oddział Zamość Jedn. GRUPY TARYFOWE
1 2 3 4 5 6 7 8

Stawki opłat za usługi dystrybucji: G11 G12 G12as G12n G12w

1.
Składnik stały stawki sieciowej:
– układ 1fazowy
– układ 3fazowy

zł/mc
3,14
6,08

4,78
8,61

6,28
12,16

4,78
8,61

5,14
9,09

2.

Stawka opłaty przejściowej dla odbiorców 
zużywających rocznie:
– poniżej 500 kWh energii elektrycznej
– od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej
– powyżej 1200 kWh energii elektrycznej

zł/mc
0,02
0,10
0,33

3.

Składnik zmienny stawki sieciowej:
– całodobowy
– dzienny
– nocny

zł/kWh

0,2139

0,2462 0,2139 0,2140 0,2561

0,0723
0,21391)

0,02142) 0,0400 0,0689

4. Stawka jakościowa zł/kWh 0,0133

5.

Stawka opłaty abonamentowej w rozliczeniu:
– jednomiesięcznym
– dwumiesięcznym
– sześciomiesięcznym

zł/mc
4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

4,50
2,25
0,75

1)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprzedza
jącego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.

2)  Stawka stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie poprzedzają
cego roku, o którym mowa w pkt 3.1.243.1.27.
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7.9.  Stawka opłaty OZE.
We wszystkich grupach taryfowych w każdym z Oddziałów Spółki wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 
0,00 zł/MWh wskazaną w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.6 niniejszej taryfy.

7.10.  Stawka opłaty kogeneracyjnej.
We wszystkich grupach taryfowych, w każdym z Oddziałów Spółki, wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej  
w wysokości określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy kogeneracyjnej, 
o której mowa w pkt. 1.1.8 niniejszej taryfy.

ZAŁĄCZNIK – Wykaz gmin objętych obszarami działania poszczególnych Oddziałów PGE Dystrybucja S.A.

1) Oddział Białystok
a) Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Augustów, Biała Piska, Białystok, Bielsk Podlaski, Brańsk, Choroszcz, 
Ciechanowiec, Czarna Białostocka, Czyżew, Dąbrowa Białostocka, Drohiczyn, Ełk, Giżycko, Gołdap, Goniądz, 
Grajewo, Hajnówka, Jedwabne, Kleszczele, Knyszyn, Kolno, Krynki, Lipsk, Łapy, Łomża (pow. Łomża), Michałowo, 
Mikołajki, Mońki, Nowogród, Olecko, Orzysz, Pisz, Rajgród, RucianeNida, Ryn, Sejny, Siemiatycze, Sokółka, Sta
wiski, Suchowola, Supraśl, Suraz, Suwałki (pow. Suwałki), Szczuczyn, Szepietewo, Tykocin, Wasilków, Węgorzewo, 
Wysokie Mazowieckie, Zabłudów, Zambrów,
b) Gminy wiejskie: Andrzejewo, Augustów, Bakałarzewo, Banie Mazurskie, Bargłów Kościelny, Białowieża, Bielsk 
Podlaski, Boćki, BogutyPianki, Brańsk, Budry, Czeremcha, Czyże, Dobrzyniewo Duże, Dubeninki, Dubicze Cerkiewne, 
Dziadkowice, Ełk, Filipów, Giby, Giżycko, Grabowo, Grajewo, Grodzisk, Gródek, Hajnówka, Janów (pow. sokólski), Jasio
nówka, Jaświły, Jeleniewo, Juchnowiec Kościelny, Kalinowo, Kętrzyn, Klukowo, KobylinBorzymy, Kolno (pow. koleński), 
Kołaki Kościelne, Korycin, Kowale Oleckie, Krasnopol, Kruklanki, Krypno, Kulesze Kościelne, Kuźnica, Łomża (powiat 
łomżyński), Łyse, Mały Płock, Miastkowo, Mielnik, Milejczyce, Miłki, Narew, Narewka, Nowe Piekuty, Nowinka, Nowy Dwór, 
Nur, NurzecStacja, Orla, Perlejewo, Piątnica, Piecki, Płaska, Poświętne (pow. białostocki), Pozezdrze, Prostki, Przerośl, 
Przytuły, Puńsk, Raczki, Radziłów, Rudka, RutkaTartak, Rutki, Rzekuń, Sejny, Sidra, Siemiatycze, Sokoły, Srokowo, Stare 
Juchy, Suwałki (powiat suwalski), Sztabin, Szudziałowo, Szulborze Wielkie, Szumowo, Szypliszki, Śniadowo, Świętajno 
(pow. olecki), Świętajno (pow. szczycieński), Trzcianne, Troszyn, Turośl, Turośń Kościelna, Wąsosz (pow. grajewski), Wie
liczki, Wizna, Wiżajny, Wydminy, Wysokie Mazowieckie, Wyszki, Zambrów, Zaręby Kościelne, Zawady, Zbójna.

2) Oddział Lublin
a) Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Annopol, Bychawa, Dęblin, Józefów nad Wisłą, Kazimierz Dolny, Kraśnik, Kock, 
Lubartów, Lublin, Łęczna, Łosice, Międzyrzec Podlaski, Nałęczów, Opole Lubelskie, Ostrów Lubelski, Parczew, Piaski (powiat 
świdnicki), Poniatowa, Puławy, Radzyń Podlaski, Ryki, Siedliszcze, Świdnik, Terespol, Urzędów,
b) Gminy wiejskie: Abramów, Baranów (pow. puławski), Biała Podlaska (pow. bialski), Borki, Borzechów, Chodel, Czemierniki, 
Dębowa Kłoda, Drelów, Dzierzkowice, Fajsławice, Firlej, Garbów, Głusk, Hanna, Huszlew, Jabłonna (pow. lubelski), Jabłoń, 
Janowiec, Janów Podlaski, Jastków, Jeziorzany, Kamionka, Karczmiska, Kąkolewnica, Kłoczew, Kodeń, Komarówka 
Podlaska, Konopnica (pow. lubelski), Konstantynów, Końskowola, Kraśnik, Krzczonów, Kurów, Leśna Podlaska, Lubartów, 
Ludwin, Łaziska, Łomazy, Łuków, Markuszów, Mełgiew, Michów, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Milejów, Niedrzwica Duża, 
Niedźwiada, Niemce, Nowodwór, Olszanka (pow. łosicki), Ostrówek (pow. lubartowski), Piszczac, Platerów, Podedwórze,  
Przyłęk, Puchaczów, Puławy, Radzyń Podlaski, Rokitno, Rossosz, Rybczewice, Sarnaki, Serniki, Serokomla, Siemień, 
Sławatycze, Stara Kornica, Sosnówka, Spiczyn, Stężyca (pow. rycki), Strzyżewice,  Szastarka, Terespol, Trawniki, Trzydnik 
Duży, Tuczna, UlanMajorat, Ułęż, Uścimów, Wąwolnica, Wilkołaz, Wilków (pow. opolski), Wisznice, Wohyń, Wojciechów, 
Wojcieszków, Wólka, Wysokie, Zakrzówek, Zalesie, Żółkiewka, Żyrzyn.

3) Oddział Łódź – Obszar I (d. Oddział Łódź-Miasto)
a) Gminy miejskie i miejskowiejskie: Aleksandrów Łódzki, Głowno, Konstantynów Łódzki, Łódź, Ozorków, Pabianice, 
Rzgów (pow. łódzki wschodni), Stryków, Tuszyn, Zgierz,
b) Gminy wiejskie: Andrespol, Bielawy, Brójce, Brzeziny (pow. brzeziński), Czarnocin (pow. piotrkowski), Dłutów, Dmosin, 
Dobroń, Domaniewice, Głowno, Góra Świętej Małgorzaty, Ksawerów, Lutomiersk, Nowosolna, Ozorków, Pabianice, 
Parzęczew, Rokiciny, Wodzierady, Zgierz.

4) Oddział Łódź – Obszar II (d. Oddział Łódź-Teren)
a) Gminy miejskie i miejskowiejskie: Aleksandrów Łódzki, Bełchatów, Błonie, Biała Rawska, Błaszki, Brzeziny (powiat 



25

brzeziński), Dobra (pow. turecki),  Drzewica, Działoszyn, Głowno, Grodzisk Mazowiecki, Konstantynów Łódzki, Kamieńsk, 
Koluszki, Końskie, Lututów, Łowicz,  Mszczonów, Nowe Miasto nad Pilicą, Opoczno, Pabianice, Pajęczno, Piątek, Piotrków 
Trybunalski,  Przedbórz, Radomsko, Rawa Mazowiecka, Rzgów (pow. łódzki wschodni), Sieradz, Skierniewice (pow. 
Skierniewice), Sochaczew, Stryków, Szadek, Tomaszów Mazowiecki, Tuszyn, Warta, Wieluń, Włoszczowa, Wolbórz, 
Zduńska Wola, Zelów, Złoczew, Żychlin, Żyrardów,  
b) Gminy wiejskie: Aleksandrów (pow. piotrkowski), Baranów (pow. grodziski), Bełchatów, Będków, Biała (pow. wieluński), 
Białaczów, Bielawy, Błędów, Bolimów, Brąszewice, Brochów, Brójce, Brzeziny (pow. brzeziński), Brzeziny (pow. kaliski), Brzeźnio, 
Buczek, Budziszewice, Burzenin, Chąśno, Cielądz, Czarnocin (pow. piotrkowski), Czarnożyły, Czerniewice, Dalików, Dłutów, Dmosin, 
Dobroń, Dobryszyce, Domaniewice, Drużbice, Fałków, Gidle, Gielniów, Głowno, Głuchów, Godzianów, Gomunice, Gorzkowice, 
Goszczanów, Gowarczów, Grabica, Iłów, Inowłódz, Jaktorów, Jeżów, Kampinos, Kawęczyn, Kiełczygłów, Kiernozia, Kleszczów, 
Klonowa, Kluczewsko, Kluki, Kobiele Wielkie, Kocierzew Południowy, Kodrąb, Konopnica (pow. wieluński), Kowiesy, Koźminek, 
Krasocin, Kruszyna, Leszno, Lgota Wielka, Lipie, Lipce Reymontowskie, Lipie, Lisków, Lubochnia, Lutomiersk, Ładzice, Łask, Łęczyca, 
Łęki Szlacheckie, Łowicz, Łubnice (pow. wieruszowski), Łyszkowice, Maków, Masłowice, Młodzieszyn, Mniszków, Mogielnica, 
Mokrsko, Moszczenica (pow. piotrkowski), Nadarzyn, Nieborów, Nowa Brzeźnica, Nowa Sucha, Nowosolna, Nowy Kawęczyn, 
Osjaków, Ostrówek (pow. wieluński), Pabianice, Paradyż, Parzęczew, Pątnów, Pęczniew, Pniewy (pow. grójecki), Poddębice, 
Popów, Poświętne (pow. opoczyński), Puszcza Mariańska, Radomsko, Radziejowice, Rawa Mazowiecka, Regnów, Ręczno, Rogów, 
Rokiciny, Rozprza, Rusiec, Ruda Maleniecka, Rudniki, Rybno (pow. sochaczewski), Rząśnia, Rzeczyca, Sadkowice, Sędziejowice, 
Siemkowice, Sieradz, Skierniewice (pow. skierniewicki), Skomlin, Sławno (pow. opoczyński), Słupia (pow. skierniewicki), Słupia 
(Konecka), Sochaczew, Sokolniki, Strzelce Wielkie, Sulejów, Sulmierzyce, Szczerców, Szczytniki, Świnice Warckie, Tarczyn, Teresin, 
Tomaszów Mazowiecki, Ujazd (pow. tomaszowski), Uniejów, Wartkowice, Widawa, Wielgomłyny, Wierzchlas, Wiskitki, Wodzierady, 
Wola Krzysztoporska, Wróblew, Zadzim, Zapolice, Zduny (pow. łowicki), Zduńska Wola, Żabia Wola, Żarnów, Żelechlinek, Żytno.

5) Oddział Rzeszów
a) Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Annopol, Baranów Sandomierski, Biecz, Błażowa, Boguchwała,  Dukla, Frampol, 
Głogów Małopolski, IwoniczZdrój, Janów Lubelski, Jasło, Jedlicze, Józefów nad Wisłą, Kańczuga, Klimontów, Kolbuszowa, 
Kołaczyce, Koprzywnica, Krosno, Leżajsk, Łagów, Łańcut, Mielec, Modliborzyce, Nisko, Nowa Dęba, Nowa Sarzyna, 
Oleśnica, Opatów (pow. opatowski), Osiek (pow. staszowski), Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Połaniec, Przecław, 
Radomyśl Wielki, Ropczyce, Rudnik nad Sanem, Rymanów, Rzeszów, Sandomierz, Sanok, Sędziszów Małopolski, Sokołów 
Małopolski, Stalowa Wola, Staszów, Strzyżów, Szczucin, Tarnobrzeg, Tarnogród, Tyczyn, Ulanów, Ustrzyki Dolne, Zagórz, 
Zaklików, Zawichost,
b) Gminy wiejskie: Baćkowice, Baligród, Batorz, Besko, Białobrzegi (pow. łańcucki), Biłgoraj, Bogoria, Bojanów, Bodzechów, 
Borowa, Brzyska, Bukowsko, Chmielnik (pow. rzeszowski), Chorkówka, Chrzanów (pow. janowski), Cisna, Cmolas, Czarna (pow. 
bieszczadzki), Czarna (pow. łańcucki), Czermin (pow. mielecki), Czudec, Dębica, Dębowiec (pow. jasielski), Domaradz, Dwikozy, 
Dynów, Dydnia, Dzierzkowice, Dzikowiec, Dzwola, Frysztak, Gać, Gawłuszowice, Godziszów, Goraj, Gorlice, Gorzyce (pow. 
tarnobrzeski), Gościeradów, Grębów, Grodzisko Dolne, Haczów, Harasiuki, Hyżne, Iwaniska, Iwierzyce, Jarocin (pow. niżański), 
Jasienica Rosielna, Jasło, Jaśliska, Jawornik Polski, Jeżowe, Kamień (pow. rzeszowski), Komańcza, Korczyna, Krasne (pow. 
rzeszowski), Kraśnik, Krempna, Krościenko Wyżne, Krzeszów, Kuryłówka, Leżajsk, Lipinki, Lipnik, Lubenia, Lutowiska, Łańcut, 
Łoniów, Łubnice (pow. staszowski), Majdan Królewski, Markowa, Miejsce Piastowe, Mielec, Niebylec, Niwiska, Nowy Żmigród, 
Nozdrzec, Obrazów, Olszanica, Osiek Jasielski, Ostrów, Padew Narodowa, Potok Górny, Potok Wielki, Pysznica, Radomyśl 
nad Sanem, Raków, Rakszawa, Raniżów, Rytwiany, Rzepiennik Strzyżewski, Sadowie, Samborzec, Sanok, Skołyszyn, Solec 
nad Wisłą, Solina, Szastarka, Szerzyny, Świlcza, Tarłów, Tarnowiec, Trzebownisko,  Tryńcza, Trzydnik Duży, Tuczępy, Tuszów 
Narodowy, Tyrawa Wołoska, Wadowice Górne, Wielopole Skrzyńskie, Wilczyce, Wiśniowa (pow. strzyżowski), Wojaszówka, 
Wojciechowice, Zakrzówek, Zaleszany, Zarszyn, Żołynia, Żyraków.

6) Oddział Skarżysko-Kamienna
a) Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Biała Rawska, Białobrzegi (pow. białobrzeski), Bodzentyn, BuskoZdrój, Chęciny, 
Chmielnik (pow. kielecki), Drzewica, Daleszyce, Drzewica, Działoszyce, Grójec, Iłża, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, 
Końskie, Koszyce, Kozienice, Kunów, Lipsko, Łagów (pow. kielecki), Małogoszcz, Miechów, Mogielnica, Morawica, Nowa 
Słupia, Nowe Miasto nad Pilicą, Nowy Korczyn,  Oleśnica (pow. staszowski), Opatowiec, Ostrowiec Świętokrzyski, Pacanów, 
Pierzchnica, Pińczów, Pionki, Proszowice, Przysucha, Radom, Radoszyce, Sędziszów, Skalbmierz, Skaryszew, Skarżysko
Kamienna, Słomniki, Starachowice, Stopnica, Stąporków, Suchedniów, Szczekociny, Szydłowiec, Szydłów, Warka, Wąchock, 
Włoszczowa, Wiślica, Wyśmierzyce, Zwoleń,
b) Gminy wiejskie: Bałtów, Bejsce, Belsk Duży, Białaczów, Bieliny, Bliżyn, Błędów, Bodzechów, Borkowice, Brody (pow. 
starachowicki), Charsznica, Chlewiska, Chotcza, Chynów, Cielądz, Ciepielów, Czarnocin (pow. kazimierski), Fałków, Garbatka 
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Letnisko, Gielniów, Głowaczów, Gniewoszów, Gnojno, Gołcza, Goszczyn, Gowarczów, Górno, Gózd, Grabów nad Pilicą, 
Jasieniec, Iłża, Imielno, Jastrząb, Jastrzębia, Jedlińsk, JedlniaLetnisko, Kazanów, Kije, Klwów, Kowala, Kozłów, Krasocin, 
Książ Wielki, Łączna, Łopuszno, Magnuszew, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirów, Mirzec, Mniów, Moskorzew, 
Nagłowice, Odrzywół, Oksa, Orońsko, Pałecznica, Pawłów, Piekoszów, Pionki, Pniewy (pow. grójecki), Policzna, Potworów, 
Promna, Przyłęk, Przytyk, Puławy, Racławice, Radków (pow. włoszczowski), Radzanów (pow. białobrzeski), Radziemice, 
Raków, Ruda Maleniecka, Rusinów, Rzeczniów, Sadkowice, Sadowie, Sieciechów, Sienno, SitkówkaNowiny, Skarżysko 
Kościelne, Słaboszów, Słupia (pow. jędrzejowski), Słupia Konecka, Smyków, Sobków, Solec nad Wisłą, SolecZdrój, Stara 
Błotnica, Strawczyn, Stromiec, Tczów, Tuczępy, Waśniów, Wieniawa, Wierzbica (pow. radomski), Wodzisław, Wolanów, 
Zagnańsk, Zakrzew (pow. radomski), Złota, Zwoleń, Żarnowiec.

7) Oddział Warszawa
a) Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Błonie, Brok, Brwinów, Chorzele, Garwolin, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, 
Halinów, Józefów (pow. otwocki), Kałuszyn, Kobyłka, KonstancinJeziorna, Kosów Lacki, Kozienice, Legionowo, Łaskarzew, 
Łochów, Łomianki, Łosice, Łuków, Maków Mazowiecki, Marki, Milanówek, Mińsk Mazowiecki, Mordy, Mrozy, Myszyniec, 
Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pilawa, 
Podkowa Leśna, Pruszków, Przasnysz, Pułtusk, Radzymin, Różan, Ryki, Serock, Siedlce (pow. Siedlce), Sochaczew, 
Sokołów Podlaski, Stoczek Łukowski, Sulejówek, Tarczyn, Tłuszcz, Warszawa (dzielnice: Białołęka, Bielany, Rembertów, 
Targówek, Ursus, Ursynów, Wawer, Wilanów, Wesoła), Węgrów, Wielbark, Wołomin, Wyszków, Zakroczym, Ząbki, 
Zielonka, Żelechów,
b) Gminy wiejskie: Adamów (pow. łukowski), Baranowo, Baranów (pow. grodziski), Bielany, Borowie, Borki, Brańszczyk, 
Brochów, Cegłów, Celestynów, Ceranów, Chynów, Czarnia, Czernice Borowe, Czerwin, Czerwonka, Czosnów, Dąbrówka, 
Dębe Wielkie, Długosiodło, Dobre (pow. miński), Domanice, Dzierzgowo, Garwolin, Goworowo, Górzno (pow. garwoliński), 
Grębków, Izabelin, Jabłonna (pow. legionowski), Jabłonna Lacka, Jadów, Jaktorów, Jakubów, Jednorożec, Kadzidło, Kampinos, 
Karniewo, Klembów, Kłoczew, Kołbiel, Korczew, Korytnica, Kotuń, Krasne (pow. przasnyski), Krasnosielc, Krzynowłoga Mała, 
Krzywda, Latowicz, Lelis, Leoncin, Leszno, Lesznowola, Liw, Łaskarzew, Łuków, Łyse, Maciejowice, Małkinia Górna, Miastków 
Kościelny, Michałowice (pow. pruszkowski), Miedzna, Międzyrzec Podlaski, Mińsk Mazowiecki, Młynarze, Mokobody, Nadarzyn, 
Nieporęt, Obryte, OlszewoBorki, Osieck, Ostrów Mazowiecka, Paprotnia, Parysów, Pniewy, PłoniawyBramura, Pokrzywnica, 
Pomiechówek, Poświętne (pow. wołomiński), Prażmów, Przasnysz, Przesmyki, Raszyn, Repki, Rozogi, Rząśnik, Rzekuń, 
Rzewnie, Sabnie, Sadowne, Serokomla, Siedlce (pow. siedlecki), Siennica, Skórzec SobienieJeziory, Sobolew, Sochaczew, 
Sokołów Podlaski, Somianka, Stanin, Stanisławów, Stare Babice, Stary Lubotyń, Sterdyń, Stężyca (pow. rycki), Stoczek, 
Stoczek Łukowski, Strachówka, Suchożebry, Sypniewo, Szelków, Teresin, Trojanów, Troszyn, Trzebieszów, UlanMajorat, 
Wąsewo, Wiązowna, Wieliszew, Wierzbno, Wilga, Wiśniew, Wodynie, Wojcieszków, Wola Mysłowska, Zabrodzie, Załuski, 
Zatory, Zbójna, Zbuczyn, Żabia Wola.

8) Oddział Zamość
a) Gminy miejskie i miejsko-wiejskie: Biłgoraj, Bychawa, Chełm (pow. Chełm), Cieszanów, Dynów, Frampol, Hrubieszów, 
Jarosław, Józefów (pow. biłgorajski), Kańczuga, Krasnobród, Krasnystaw, Lubaczów, Lubycza Królewska, Łaszczów, 
Narol, Oleszyce, Pruchnik, Przemyśl (pow. Przemyśl), Przeworsk, Radymno, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny, Rudnik nad 
Sanem, Siedliszcze, Sieniawa, Szczebrzeszyn, Tarnogród, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ustrzyki Dolne, Włodawa, 
Zamość (pow. Zamość), Zwierzyniec,
b) Gminy wiejskie: Adamów (pow. zamojski), Adamówka, Aleksandrów (pow. biłgorajski), Batorz, Bełżec, Białobrzegi 
(pow. łańcucki), Białopole, Biłgoraj, Bircza, Biszcza, Chełm (pow. chełmski), Chłopice, Chrzanów (pow. janowski), Cyców, 
Dębowa Kłoda, Dołhobyczów, Dorohusk, Dubiecko, Dubienka, Dynów, Dzwola, Fredropol, Gać, Goraj, Gorzków, Grabowiec, 
Grodzisko Dolne, Hanna, Hańsk, Harasiuki, Horodło, HoryniecZdrój, Hrubieszów, Hyżne, Izbica, Jarczów, Jarosław, Jawornik 
Polski, Kamień (pow. chełmski), KomarówOsada, Krasiczyn, Krasnystaw, Kraśniczyn, Krynice, Krzczonów, Krzywcza, 
Księżpol, Kuryłówka, Laszki, Leśniowice, Leżajsk, Lubaczów, Łabunie, Łopiennik Górny, Łukowa, Medyka, Miączyn, Mircze, 
Nielisz, Nozdrzec, Obsza, Orły, Pawłosiów, Podedwórze, Potok Górny, Przemyśl (pow. przemyski), Przeworsk, Puchaczów, 
Rachanie, Radecznica, Radymno, Rejowiec Fabryczny, Rokietnica (pow. jarosławski), Roźwienica, RudaHuta, Rudnik 
(pow. krasnostawski), Rybczewice, Sawin, Siennica Różana, Sitno, Skierbieszów, Sosnowica, Stary Brus, Stary Dzików, 
Stary Zamość, Stubno, Sułów, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tereszpol, Tomaszów Lubelski, Trawniki, Tryńcza, Trzeszczany, 
Turobin, Tyrawa Wołoska, Uchanie, Ulhówek, Urszulin, Uścimów, Werbkowice, Wiązownica, Wielkie Oczy, Wierzbica (pow. 
chełmski), Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Wyryki, Wysokie, Zakrzew (pow. lubelski), Zamość (powiat zamojski), 
Zarzecze, Żmudź, Żółkiewka, Żurawica.
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Wyciąg z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie dla 
grup taryfowych G4

1.  INFORMACJE O TARYFIE
1.1.  Taryfa uwzględnia postanowienia:
(...)

b) Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania 
i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 503) zwanego 
dalej „rozporządzeniem taryfowym”.

(...)
f)  Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 84/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 

wyso kości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2020.
(...)

h) Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 42, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą kogeneracyjną”.

(...)
1.2.2.  Operator w niniejszej Taryfie, ze względu na przeprowadzony w ubiegłych latach proces konsolidacji  

i prowadzenie działalności w różnych obszarach, do czasu ujednolicenia stawek opłat na całym obszarze 
działania Operatora, ustalił zróżnicowane stawki opłat za świadczenie tych usług dystrybucji energii elektrycznej, 
dla tych obszarów działania, umownie nazwanych na potrzeby Taryfy:

a)  obszar 
jeleniogórski, 

b) obszar legnicki,

c)  obszar opolski, 
d) obszar wałbrzyski, 
e)  obszar wrocławski, 

f)  obszar bielski, 
g) obszar będziński,
h) obszar częstochowski, 

i) obszar krakowski, 
j)  obszar tarnowski, 
k)  obszar gliwicki.

(...)
1.2.5.  Ustalone w niniejszej Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek VAT nalicza 

się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
(...)
1.2.7.  Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii określonych  

w rozporządzeniu systemowym.
(...)

3.  ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI
3.1.  Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych.
3.1.1.  Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według stawek opłat właściwych dla grup taryfowych 

w odpowiednich obszarach, o których mowa w pkt 1.2.2. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany 
jest według kryteriów określonych w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego. 

3.1.2.  Ustala się następujący sposób oznaczeń grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania odbiorców 
do tych grup:

GRUPY 
TARYFOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW:

G11
G12

G12as
G12w

G13

Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za pobraną energię elektryczną 
odpowiednio:
G11 – jednostrefowym,
G12 – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),
G12as – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),
G12w – dwustrefowym (strefy: szczyt, pozaszczyt)
G13 – trójstrefowym (strefy: szczyt przedpołudniowy, szczyt popołudniowy, pozostałe godziny doby)
zużywaną na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, tj. pomieszczeń piwnicznych, 
garaży, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, tj. domów akademickich, internatów, hoteli robotniczych, klasztorów, 
plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, hospicjów, domów dziecka, jednostek 
penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdujących się w tych lokalach pomieszczeń pomocniczych, 
tj.: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów itp., służących potrzebom  
bytowokomunalnym mieszkańców, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych 
przedstawicielstw,
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e)  domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest prowadzona 
działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracja ogródków działkowych,

f)  oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, strychów, suszarni itp.,
g)  zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów mieszkalnych,
i)  garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

3.1.3.  W oparciu o zasady podziału odbiorców określone w pkt 3.1.2 ustala się następujące grupy taryfowe dla:
a)  obszaru jeleniogórskiego – dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, 

G12w, G12as, G13,
b)  obszaru legnickiego – dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12w, 

G12as, G13,
c)  obszaru opolskiego – dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12w, 

G12as, G13,
d) obszaru wałbrzyskiego – dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12w, 

G12as, G13,
e) obszaru wrocławskiego – dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12w, 

G12as, G13,
f) obszaru bielskiego − dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12w, 

G12as, G13,
g) obszaru będzińskiego − dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12w, 

G12as, G13,
h) obszaru częstochowskiego – dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, 

G12w, G12as, G13,
i) obszaru krakowskiego − dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12w, 

G12as, G13,
j) obszaru tarnowskiego − dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12w, 

G12as, G13,
k) obszaru gliwickiego – dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia – G11, G12, G12w, 

G12as, G13.
(...)
3.1.6.  Odbiorca, który:

 a)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci  
o różnych poziomach napięć – jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc,

 b)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci  
o jednakowych poziomach napięć – może być zaliczony do grup taryfowych oddzielnie w każdym  
z tych miejsc, z zastrzeżeniem lit. c),

 c)  pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego zespołu urządzeń z więcej niż jednego miejsca 
dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napięcia – wybiera grupę taryfową jed
nakową dla wszystkich miejsc dostarczania,

 zgodnie z kryteriami podziału odbiorców na grupy taryfowe przyjętymi przez Operatora.
3.1.7.  Odbiorca, który ze względu na przyjęty u Operatora podział odbiorców na grupy taryfowe, dokonany 

na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 3.1.2, może być dla danego miejsca dostarczania energii 
elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup.

(...)
3.1.10.  Odbiorcy zakupujący usługi dystrybucji w systemie przedpłatowym, w ramach umowy kompleksowej, 

ponoszą opłaty wynikające z dotychczas stosowanej grupy taryfowej z zastrzeżeniem pkt 3.1.8 lub,  
w przypadku odbiorców nowo przyłączonych, wg grupy taryfowej, do której mogą być zakwalifikowani 
zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 3.1.2.

3.1.11.  Dla odbiorców z grupy taryfowej G12as składnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej, w pierwszym 
roku od zakwalifikowania odbiorcy do tej grupy taryfowej, obowiązuje w odniesieniu do ilości energii 
elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym 
poprzedzającego roku.

(…)

4  Pełna treść Taryfy dostępna jest na stronie internetowej Polkomtel Sp. z o.o. – www.plus.pl oraz w punktach sprzedaży PLUS, w których dostępna jest 
oferta energetyczna.
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3.1.13.  W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as do rozliczenia opłaty sie
ciowej zmiennej w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii elektrycznej taką jak  
w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy 
do grupy taryfowej G12as.

3.1.14.  Dla odbiorców, o których mowa w pkt 3.1.12 i 3.1.13, składnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej 
obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej  
w analogicznym okresie roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do grupy tary
fowej G12as.

3.2.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z Odbiorcami.
(...)
3.2.2.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych (…) G13:

Strefa doby
Okres czasowy

Lato
(od 1 kwietnia do 30 września)

Zima
(od 1 października do 31 marca)

Szczyt przedpołudniowy
Szczyt popołudniowy

Pozostałe godziny doby*

7:0013:00
19:0022:00

13:0019:00 i 22:007:00

7:0013:00
16:0021:00

13:0016:00 i 21:007:00

*  Do strefy trzeciej (pozostałe godziny doby) zaliczane są wszystkie godziny (cała doba) sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy.

(...)

3.2.6.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych (…) G12:

Miesiące Strefa szczytowa Strefa nocna

Od 1 stycznia do 31 grudnia 14 godzin w ciągu doby*

10 godzin w ciągu doby*, z tego 8 następujących 
po sobie godzin z przedziału pomiędzy

godzinami 22:00 a 7:00 oraz 2 następujące po 
sobie godziny z przedziału pomiędzy

godzinami 13:00 a 16:00

*Godziny zegarowe trwania stref czasowych w grupach taryfowych G12 określa Operator.

3.2.7.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej G12w:

Miesiące Strefa dzienna Strefa pozaszczytowa

Od 1 stycznia
do 31 grudnia

Od poniedziałku do piątku
w godzinach
6:0013:00

15:0022:00

Od poniedziałku do piątku w godzinach
13:0015:00, 22:006:00

oraz wszystkie godziny doby sobót, niedziel i in
nych dni ustawowo wolnych od pracy

3.2.8.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami z grupy taryfowej G12as:

Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna

Od 1 stycznia
do 31 grudnia

6:0022:00 22:006:00

3.2.9.  Zegary sterujące w układach pomiaroworozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych w strefach 
czasowych, określonych wyżej ustawia się według czasu zimowego i nie zmienia się w okresie obowiązywania 
czasu letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy urządzenia sterujące umożliwiają 
automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowiązywania czasu letniego i zimowego.

3.3.  Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogólne zasady rozliczeń.
3.3.1.  Rozliczeń z odbiorcami za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje się w okresach 

rozliczeniowych określonych w Taryfie i uzgodnionych w Umowie.
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3.3.2.  Operator stosuje w rozliczeniach z odbiorcami następujące okresy rozliczeniowe:
 – 1, 2, 6 lub 12 miesięcy dla odbiorców grup taryfowych: G11, G12, G12w, G12as, G13,
3.3.3.  Okresy rozliczeniowe nie odnoszą się do odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym. Sposób 

rozliczeń z tymi odbiorcami określa Umowa.
3.3.4.  Jeżeli Operator ustalił dla danej grupy taryfowej kilka okresów rozliczeniowych, odbiorca ma prawo 

wyboru okresu rozliczeniowego oraz jego zmiany, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
(...)
3.3.11.  W przypadku zmiany stawek opłat za usługę dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego opłata wynikająca 

ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej i abonamentowej pobierana jest w wysokości 
proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek, a opłata wynikająca ze składnika 
zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej, stawki opłaty OZE oraz stawki opłaty kogeneracyjnej  
na podstawie rozdzielenia ilości energii pobranej proporcjonalnie do liczby dni przed i po zmianie stawek 
w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej przez odbiorcę w tym okresie, o ile wielkość 
energii nie wynika z rzeczywistego odczytu.

(...)
3.3.19.  W przypadku niesprawności, o której mowa w pkt 3.3.18, trwającej krócej niż jeden okres rozliczeniowy 

lub w przypadku niesprawności elementu układu pomiaroworozliczeniowego, będącego własnością 
Operatora, ilość energii pobranej w poszczególnych strefach czasowych doby ustala się na podstawie 
proporcji odniesionych do zużycia w tych strefach w porównywalnym okresie rozliczeniowym.

(...)
3.3.22.  Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których 

mowa w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 6c ustawy, pobiera się opłatę w wysokości:

a) na napięciu nN 89,64 zł

(...)

4.  SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZEŃ USŁUG DYSTRYBUCJI
4.1.  Opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej.
(...)
4.1.15.  Opłata abonamentowa naliczana jest w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym 

nastąpiło zawarcie lub rozwiązanie Umowy.
4.1.16.  Odbiorca, u którego zainstalowano przedpłatowy układ pomiaroworozliczeniowy ponosi opłatę abo

namentową w wysokości 50% stawki opłaty abonamentowej dla najdłuższego okresu rozliczeniowego 
wynikającej z grupy taryfowej, zgodnie z którą jest rozliczany.

4.1.17.  W przypadku odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym opłaty za usługi dystrybucji:
a) w części wynikającej ze składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej i stawki opłaty 

OZE i stawki opłaty kogeneracyjnej pobierane są przed ich faktyczną realizacją, w wysokości usta
lonej według zasad określonych w pkt 4.1.1,

b) w części wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej, oraz opłaty 
abonamentowej pobierane są z chwilą dokonywania po raz pierwszy w danym miesiącu kalendarzo
wym zakupu określonej ilości energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Opłaty te pobierane są 
w pełnej wysokości za dany miesiąc i poprzednie miesiące, za które nie zostały pobrane wcześniej.

(...)
4.2.7.  Jeżeli odbiorca za zgodą Operatora, do którego sieci są przyłączone jego urządzenia, instalacje lub 

sieci, dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej składnik stały stawki sieciowej zwiększa się o 10% dla całego okresu objętego korektą.

(...)
4.2.11.  Za przekroczenie mocy umownej określonej w Umowie pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej 

iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz:
a)  sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną albo
b)  dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną, zare

jestrowanej w okresie rozliczeniowym, jeżeli układy pomiaroworozliczeniowe nie pozwalają na 
zastosowanie sposobu wskazanego w lit. a).

(...)
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8.  STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH
8.1.  Tabele stawek opłat dla obszaru jeleniogórskiego, legnickiego, opolskiego, wałbrzyskiego  

i wrocławskiego z zastrzeżeniem dostępności grup taryfowych z pkt 3.1.3 Taryfy.
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Układ

[zł/m-c]1
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3
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[zł/mc]

G11 0,0133 0,1739 3,50 5,90 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G12 0,0133 0,1904 0,0508 5,00 7,50 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G12as 0,0133 0,1739
0,17391)

0,01742) 7,00 11,80 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G12w 0,0133 0,2207 0,0362 5,00 7,50 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G13 0,0133 0,1318 0,2269 0,0244 5,00 7,50 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

1)  Stawka opłaty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.113.1.14.

2)  Stawka opłaty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilość energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.113.1.14.

(*) Stawki opłaty przejściowej.

l.p. Wyszczególnienie Stawka opłaty przejściowej

1.

Odbiorcy z grup taryfowych G [zł/mc]

– poniżej 500 kWh 0,02

– od 500 kWh do 1200 kWh 0,10

– powyżej 1200 kWh 0,33

2.
Stawka opłaty przejściowej dla odbiorcy  
wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 3. ustawy  
o rozwiązaniu KDT [zł/kW/mc]

0,06

(**) Stawka jakościowa.

l.p. Wyszczególnienie Stawka opłaty jakościowej

1.
Stawka jakościowa dla odbiorcy wymienionego  
w § 25 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia taryfowego [zł/
MWh]

1,32

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh, wskazanej 
w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.f) niniejszej Taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości określonej  
w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy kogeneracyjnej.
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8.2.  Tabele stawek opłat dla obszaru bielskiego, będzińskiego, częstochowskiego, krakowskiego  
i tarnowskiego z zastrzeżeniem dostępności grup taryfowych z pkt 3.1.3 Taryfy.
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[zł/kWh]

Układ 

[zł/m-c]
1

fazowy
3

fazowy

[zł/mc]

G11 0,0133 0,1784 3,50 5,90 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G12 0,0133 0,1904 0,0412 5,00 7,50 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G12as 0,0133 0,1784
0,17841)

0,01782)
7,00 11,80 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G12w 0,0133 0,2207 0,0362 5,00 7,50 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G13 0,0133 0,1318 0,2269 0,0244 5,00 7,50 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

1)  Stawka opłaty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.113.1.14.

2)  Stawka opłaty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilość energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.113.1.14.

(*) Stawki opłaty przejściowej.

l.p. Wyszczególnienie Stawka opłaty przejściowej

1.

Odbiorcy z grup taryfowych G [zł/mc]

– poniżej 500 kWh 0,02

– od 500 kWh do 1200 kWh 0,10

– powyżej 1200 kWh 0,33

2.
Stawka opłaty przejściowej dla odbiorcy  

wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt. 3 ustawy 
o rozwiązaniu KDT [zł/kW/mc]

0,06

(**) Stawka jakościowa.

l.p. Wyszczególnienie Stawka opłaty jakościowej

1.
Stawka jakościowa dla odbiorcy wymienionego  
w § 25 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia taryfowego [zł/MWh]

1,32

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh, wskazanej 
w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.f) niniejszej Taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości określonej  
w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy kogeneracyjnej.
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8.3.  Tabele stawek opłat dla obszaru gliwickiego z zastrzeżeniem dostępności grup taryfowych z pkt 
3.1.3 Taryfy.
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[zł/kWh]

Układ 

[zł/m-c]
1

fazowy
3

fazowy

[zł/mc]

G11 0,0133 0,1558 5,00 7,50 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G12 0,0133 0,1904 0,0364 5,00 7,50 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G12as 0,0133 0,1558
0,15581)

0,01562) 10,00 15,00 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G12w 0,0133 0,2130 0,0325 5,00 7,50 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

G13 0,0133 0,1318 0,2269 0,0244 5,00 7,50 4,56 2,28 0,76 0,38 (*)

1)  Stawka opłaty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, nieprzewyższającego ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.113.1.14.

2)  Stawka opłaty stosowana w odniesieniu do wolumenu energii elektrycznej, przewyższającego ilość energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie 
rozliczeniowym poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 3.1.113.1.14.

(*) Stawki opłaty przejściowej.

l.p. Wyszczególnienie Stawka opłaty przejściowej

1.

Odbiorcy z grup taryfowych G [zł/mc]

– poniżej 500 kWh 0,02

– od 500 kWh do 1200 kWh 0,10

– powyżej 1200 kWh 0,33

2.
Stawka opłaty przejściowej dla odbiorcy wymienionego  
w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o rozwiązaniu KDT [zł/kW/mc]

0,06

(**) Stawka jakościowa.

l.p. Wyszczególnienie Stawka opłaty jakościowej

1.
Stawka jakościowa dla odbiorcy wymienionego w § 25  
ust. 2 pkt 1 rozporządzenia taryfowego [zł/MWh]

1,32

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh, wskazanej 
w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.f) niniejszej Taryfy.

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości określonej  
w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy kogeneracyjnej.
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9.  WYKAZ GMIN OBJĘTYCH POSZCZEGÓLNYMI OBSZARAMI DZIAŁANIA OPERATORA

9.1. Obszar jeleniogórski.
Gminy:
Bogatynia, Bolesławiec, Bolesławiec m., Bolków, Gozdnica m., Gryfów Śląski, Iłowa m., Janowice Wielkie, 
Jelenia Góra m., Jeżów Sudecki, Kamienna Góra, Kamienna Góra m., Karpacz m., Kowary m., Leśna, Lubań, 
Lubań m., Lubawka, Lubomierz, Lwówek Śląski*, Małomice m., Marciszów, Mirsk, Mysłakowice, Niegosławice, 
Nowe Miasteczko m., Nowogrodziec, Olszyna, Osiecznica, Piechowice m., Pieńsk, Platerówka, Podgórzyn, 
Przewóz, Siedlisko, Siekierczyn, Sława m., Stara Kamienica, Sulików, Szklarska Poręba m., Szlichtyngowa 
m., Szprotawa m., ŚwieradówZdrój m., Świerzawa, Warta Bolesławiecka, Węgliniec, Wleń, Wojcieszów m., 
Zawidów m., Zgorzelec, Zgorzelec m., Żagań m., Żary m.

9.2. Obszar legnicki.
Gminy: 
Bytom Odrzański m., Chocianów, Chojnów, Chojnów m., Gaworzyce, Głogów, Głogów m., Grębocice, Gromadka, 
Jawor m., Jemielno, Jerzmanowa, Kotla, Krotoszyce, Kunice, Legnica m., Legnickie Pole, Lubin, Lubin m., 
Lwówek Śląski* (miejsc. Dłużec), Męcinka, Miłkowice, Mściwojów, Niechlów, Paszowice, Pęcław, Pielgrzymka, 
Polkowice, Prochowice, Przemków, Radwanice, Rudna, Ruja, Ścinawa, Udanin, Warta Bolesławiecka, 
Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja, Złotoryja m., Żukowice.

9.3. Obszar opolski.
Gminy:
Baborów, Biała, Bierawa, Bolesławiec (pow. Wieruszów), Branice, Brzeg m., Byczyna, Chrząstowice, Cisek, 
Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Dziadowa Kłoda, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, 
Grodków, Izbicko, JelczLaskowice* (miejsc. Biskupice Oławskie, Wójcice, Celina), Jemielnica, Kamiennik, 
KędzierzynKoźle m., Kietrz, Kluczbork*, Kolonowskie, Komprachcice, Korfantów, Krapkowice, Krupski Młyn*, 
Lasowice Wielkie, Leśnica, Lewin Brzeski, Lubrza, Lubsza, Łambinowice, Łęka Opatowska, Łubniany, Łubnice, 
Murów, Namysłów, Niemodlin, Nysa, Olszanka, Opole m., Otmuchów, Ozimek*, Paczków, Pakosławice, 
Pawłowiczki, Pokój, Polska Cerkiew, Popielów, Prószków, Prudnik, Reńska Wieś, Rychtal, Skarbimierz, 
Skoroszyce, Strzelce Opolskie, Strzeleczki, Świerczów, Tarnów Opolski, Tułowice, Turawa, Trzcinica, Ujazd, 
Walce, Wilków, Wołczyn, Zawadzkie, Zdzieszowice, Zębowice.

9.4. Obszar wałbrzyski.
Gminy:
Bardo, Bielawa m., BoguszówGorce m., Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Czarny Bór, Dobromierz, Duszniki 
Zdrój m., Dzierżoniów, Dzierżoniów m., Głuszyca, Jaworzyna Śląska, JedlinaZdrój m., Kamieniec Ząbkowicki, 
Kłodzko, Kłodzko m., KudowaZdrój m., LądekZdrój, Lewin Kłodzki, Marcinowice, Mieroszów, Międzylesie, 
Niemcza, Nowa Ruda, Nowa Ruda m., Pieszyce m., Piława Górna m., PolanicaZdrój m., Przeworno, Radków, 
Stare Bogaczowice, Stoszowice, Stronie Śląskie, Strzegom, SzczawnoZdrój m., Szczytna, Świdnica, Świdnica m.,  
Świebodzice m., Walim, Wałbrzych m., Ząbkowice Śląskie, Ziębice, Złoty Stok, Żarów.

9.5. Obszar wrocławski.
Gminy:
Bierutów, Bojanowo m., Borów, Brzeg Dolny, Cieszków, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Domaniów, Jelcz 
Laskowice*, Jordanów Śląski, Jutrosin m., Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Kondratowice, Kostomłoty, Krośnice, 
Krotoszyn m., Łagiewniki, Malczyce, Mietków, Międzybórz m., Miękinia, Milicz, Oborniki Śląskie, Oleśnica, 
Oleśnica m., Oława, Oława m., Pakosław, Prusice, Rawicz m., Siechnice, Sobótka, Sośnie, Strzelin, Syców 
m., Środa Śląska, Trzebnica, Twardogóra, Wąsosz m., Wiązów, Wińsko, Wisznia Mała, Wołów, Wrocław m., 
Zawonia, Zduny m., Żmigród, Żórawina.

*  Gmina objęta więcej niż jednym obszarem działania Operatora. Odbiorca posiadający miejsce dostarczania na terenie tych gmin rozliczany jest  
wg stawek opłat określonych dla obszaru właściwego dla miejsca dostarczania wskazanego w wydanych warunkach przyłączenia.
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9.6. Obszar bielski.
Gminy:
Andrychów, Bestwina*, BielskoBiała m., Bieruń m.*, Brenna, Brzeszcze, Brzeźnica, Buczkowice, Budzów, 
Chełmek, Chybie, Cieszyn m., CzechowiceDziedzice*, Czernichów*, Dębowiec, Gilowice, Goleszów, Hażlach*, 
Istebna, Jasienica, JastrzębieZdrój m.*, Jaworze, Jeleśnia, Jordanów*, Kalwaria Zebrzydowska, Kęty, 
Koszarawa, Kozy, Lanckorona*, Lipowa, Libiąż*, Łękawica, Łodygowice, Maków Podhalański*, Milówka, 
Mucharz, Osiek, Oświęcim, Oświęcim m., Pawłowice*, Polanka Wielka, Porąbka, Przeciszów, Radziechowy
Wieprz, Rajcza, Skawina, Skoczów, Spytkowice (pow. wadowicki), Strumień, Stryszawa, Stryszów, Sucha 
Beskidzka m., Sułkowice*, Szczyrk m., Ślemień, Świnna, Tokarnia*, Tomice, Ujsoły, Ustroń m., Wadowice, 
Węgierska Górka, Wieprz, Wilamowice*, Wilkowice, Wisła m., Zator, Zawoja, Zebrzydowice*, Zembrzyce, 
Żywiec m.

9.7. Obszar będziński.
Gminy:
Alwernia, Babice, Będzin m.*, Bobrowniki, Bolesław (pow. olkuski), Bukowno m., Charsznica, Chełm Śląski*, 
Chrzanów, Czeladź m.*, Dąbrowa Górnicza, Gołcza, Imielin m., Jaworzno m., JerzmanowicePrzeginia*, 
Klucze, Kozłów, Krzeszowice*, Libiąż*, Łazy, Miasteczko Śląskie m.*, Mierzęcice, Mysłowice m.*, Myszków m.*, 
Ogrodzieniec, Olkusz*, Ożarowice, Pilica, Poręba m., Psary, Sędziszów, Siewierz, Sławków m., Sosnowiec m.*, 
Trzebinia, Trzyciąż*, Włodowice, Wojkowice m.*, Wolbrom, Zawiercie m., Żarnowiec.

9.8. Obszar częstochowski.
Gminy:
Blachownia, Boronów, Byczyna, Ciasna, Częstochowa m., Dąbrowa Zielona, Dobrodzień, Działoszyn, 
Gidle, Gorzów Śląski, Herby, Irządze, Janów, Kalety m., Kamienica Polska, Kluczbork*, Kłobuck, Kłomnice, 
Kochanowice, Kobiele Wielkie, Koniecpol, Konopiska, Koszęcin, Koziegłowy, Kroczyce, Kruszyna, Krzepice, 
Lelów, Lipie, Lubliniec m.*, Ładzice, Miedźno, Mokrsko, Moskorzew, Mstów, Mykanów, Myszków m.*, Niegowa, 
Nowa Brzeźnica, Olesno, Olsztyn, Opatów, Ozimek*, Pajęczno, Panki, Pawonków, Poczesna, Popów, Poraj, 
Praszka, Przyrów, Przystajń, Radków, Radłów, Radomsko, Rędziny, Rudniki, Rząśnia, Secemin, Siemkowice, 
Skomlin, Słupia Jędrzejowska, Starcza, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce, Szczekociny, Wielgomłyny, Włodowice, 
Włoszczowa, Woźniki, Wręczyca Wielka, Żarki, Żytno.

9.9. Obszar krakowski.
Gminy:
Alwernia, Babice, Biały Dunajec, Biecz, Biskupice, Bobowa, Bochnia, Bochnia m., Brzeźnica, Bukowina 
Tatrzańska, BystraSidzina, Chełmiec, Chrzanów, Ciężkowice, Czarny Dunajec, Czchów, Czernichów*, 
Czorsztyn, Dobczyce, Dobra, Drwinia, Gdów*, Gołcza, Gorlice, Gorlice m., Gródek nad Dunajcem*, Grybów, 
Grybów m., IgołomiaWawrzeńczyce, Iwanowice, Iwkowa*, Jabłonka, JerzmanowicePrzeginia*, Jodłownik, 
Jordanów*, Jordanów m., Kamienica, Kamionka Wielka, Kazimierza Wielka, Kłaj, KocmyrzówLuborzyca, 
Koniusza, Korzenna, Kościelisko, Kraków m., Krościenko nad Dunajcem, KrynicaZdrój, Krzeszowice*, 
Lanckorona*, Laskowa*, Limanowa, Limanowa m., Lipinki, Lipnica Murowana*, Lipnica Wielka, Liszki, 
Lubień, Łabowa, Łapanów*, Łapsze Niżne, Łącko, Łososina Dolna*, Łukowica, Łużna, Maków Podhalański*, 
Michałowice, Miechów, Mogilany, Moszczenica*, Mszana Dolna, Mszana Dolna m., Muszyna, Myślenice, 
Nawojowa, Niedźwiedź, Niepołomice, Nowe Brzesko, Nowy Sącz m., Nowy Targ, Nowy Targ m., Ochotnica 
Dolna, Olkusz*, Pałecznica, Pcim, PiwnicznaZdrój, Podegrodzie, Poronin, Proszowice, Raba Wyżna, Rabka 
Zdrój, Raciechowice*, Racławice, Radziemice, Ropa, Rytro, Sękowa, Siepraw, Skała, Skawina, Słomniki, 
Słopnice, Spytkowice (pow. nowotarski), Stary Sącz, Sułkowice*, Sułoszowa, Szaflary, Szczawnica, Świątniki 
Górne, Tokarnia*, Trzyciąż*, Tymbark, Uście Gorlickie, Wieliczka, Wielka Wieś, Wiśniowa, Zabierzów, Zakopane 
m., Zielonki, Żegocina.

*  Gmina objęta więcej niż jednym obszarem działania Operatora. Odbiorca posiadający miejsce dostarczania na terenie tych gmin rozliczany jest  
wg stawek opłat określonych dla obszaru właściwego dla miejsca dostarczania wskazanego w wydanych warunkach przyłączenia.
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9.10. Obszar tarnowski.
Gminy:
Biecz, Bobowa, Bochnia, Bochnia m., Bolesław (pow. dąbrowski), Borzęcin, Brzesko, Brzostek, Brzyska, 
Ciężkowice, Czarna, Czchów, Czermin, Dąbrowa Tarnowska, Dębica, Dębica m., Dębno, Dobczyce, Drwinia, 
Frysztak, Gdów*, Gnojnik, Gręboszów, Gromnik, Gródek nad Dunajcem*, Iwkowa*, Jodłowa, Kołaczyce, 
Laskowa*, Limanowa, Limanowa m., Lipnica Murowana*, Lisia Góra, Łapanów*, Łososina Dolna*, Mędrzechów, 
Mielec, Moszczenica*, Nowy Wiśnicz, Olesno, Ostrów, Pacanów, Pilzno, Pleśna, Przecław, Raciechowice*, 
Radgoszcz, Radłów, Radomyśl Wielki, Ropczyce, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski, Rzezawa, Skołyszyn, 
Skrzyszów, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Tarnów, Tarnów m., Trzciana, Tuchów, Wadowice Górne, Wielopole 
Skrzyńskie, Wierzchosławice, Wietrzychowice, Wojnicz, Zakliczyn, Żabno, Żegocina, Żyraków.

9.11. Obszar gliwicki.
Gminy:
Bestwina*, Będzin m.*, Bieruń m.*, Bojszowy, Bytom m., Chełm Śląski*, Chorzów m., CzechowiceDziedzice*, 
Czeladź m.*, CzerwionkaLeszczyny, Gaszowice, Gierałtowice, Gliwice m., GoczałkowiceZdrój, Godów, 
Gorzyce, Hażlach*, JastrzębieZdrój m.*, Jejkowice, Katowice m., Knurów m., Kobiór, Kornowac, Krupski Młyn*, 
Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Lędziny m., Lubliniec m.*, Lubomia, Lyski, Łaziska Górne m., 
Marklowice, Miasteczko Śląskie m.*, Miedźna, Mikołów m., Mszana, Mysłowice m.*, Nędza, Ornontowice, 
Orzesze m., Pawłowice*, Piekary Śląskie m., Pietrowice Wielkie, Pilchowice, Pszczyna, Pszów, Pyskowice 
m., Racibórz m., Radlin, Radzionków m., Ruda Śląska m., Rudnik, Rudziniec, Rybnik m., Rydułtowy m., 
Siemianowice Śląskie m., Sosnowiec m.*, Sośnicowice, Suszec, Świerklaniec, Świerklany, Świętochłowice m., 
Tarnowskie Góry m., Toszek, Tworóg, Tychy m., Wielowieś, Wilamowice*, Wodzisław Śląski m., Wojkowice m.*, 
Wyry, Zabrze m., Zbrosławice, Zebrzydowice*, Żory m.
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Wyciąg z Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie dla grup taryfowych G5

1.1. 
b)  Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania  

i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 503) zwanego dalej „roz
porządzeniem taryfowym”.

f)  Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 84/2019, z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
wysokości stawki OZE na rok kalendarzowy 2020.

h)  Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokoprawnej kogeneracji (Dz. U.   
poz. 42, z późn. zm.), zwanej dalej: „ustawą kogeneracyjną”.

1.2.  Warunki stosowania Taryfy.
1.2.3.  Ustalone w niniejszej Taryfie stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). Podatek 

VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.2.5.  Stawki opłat zawarte w Taryfie zostały ustalone dla parametrów jakościowych energii określonych 

w rozporządzeniu systemowym.

2.  ZASADY ROZLICZEŃ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI
2.1.  Zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych.
2.1.1.  Odbiorcy za świadczone usługi dystrybucji rozliczani są według stawek opłat właściwych dla grup 

taryfowych. Podział odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest według kryteriów określonych  
w § 6 ust. 1 rozporządzenia taryfowego.

2.1.2.  Ustala się następujący sposób oznaczeń grup taryfowych oraz kryteria i zasady kwalifikowania od
biorców do tych grup:

GRUPY TARYFOWE KRYTERIA KWALIFIKOWANIA
DO GRUP TARYFOWYCH DLA ODBIORCÓW:

G11
G12

G12w
G12as

Niezależnie od napięcia zasilania i wielkości mocy umownej z rozliczeniem za pobraną energię elek
tryczną odpowiednio:
G11 – jednostrefowym,
G12, G12w, G12as – dwustrefowym (strefy: dzień, noc),
zużywaną na potrzeby:
a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych, związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, tj. pomieszczeń 

piwnicznych, garaży, strychów, o ile nie jest w nich prowadzona działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, tj.: domów akademickich, internatów, hoteli robotni

czych, klasztorów, plebanii, kanonii, wikariatek, rezydencji biskupich, domów opieki społecznej, ho
spicjów, domów dziecka, jednostek penitencjarnych i wojskowych w części bytowej, jak też znajdują
cych się w tych lokalach pomieszczeń pomocniczych, tj.: czytelni, pralni, kuchni, pływalni, warsztatów 
itp., służących potrzebom bytowokomunalnym mieszkańców, o ile nie jest w nich prowadzona 
działalność gospodarcza,

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i zagranicznych przed
stawicielstw,

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest 
prowadzona działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego pomiaru – administracji 
ogródków działkowych,

f)  oświetlenia w budynkach mieszkalnych: klatek schodowych, numerów domów, piwnic, strychów, 
suszarni, itp.,

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w gestii administracji domów mieszkalnych,
i)  garaży indywidualnych odbiorców, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

2.1.5. Odbiorca, który:
a)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci  

o różnych poziomach napięć – jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie w każdym z tych miejsc,
b)  pobiera energię elektryczną z kilku miejsc dostarczania energii elektrycznej, położonych w sieci  

o jednakowych poziomach napięć – może być zaliczony do grup taryfowych oddzielnie w każdym 
z tych miejsc, z zastrzeżeniem lit. c),

5  Pełna treść Taryfy dostępna jest na stronie internetowej Polkomtel Sp. z o.o. – www.plus.pl oraz w punktach sprzedaży PLUS, w których dostępna jest oferta 
energetyczna.
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c)  pobiera energię elektryczną w celu zasilania jednego zespołu urządzeń z więcej niż jednego miej
sca dostarczania energii elektrycznej na tym samym poziomie napięcia – wybiera grupę taryfową 
jednakową dla wszystkich miejsc dostarczania, 

zgodnie z kryteriami podziału odbiorców na grupy taryfowe przyjętymi przez Operatora.
2.1.6.  Odbiorca, który ze względu na przyjęty u Operatora podział odbiorców na grupy taryfowe, dokonany 

na podstawie kryteriów, o których mowa w pkt 2.1.2, może być dla danego miejsca dostarczania ener
gii elektrycznej zaliczony do więcej niż jednej grupy taryfowej, wybiera jedną spośród tych grup.

2.1.9.  Odbiorcy zakupujący usługi dystrybucji w systemie przedpłatowym, w ramach umowy kompleksowej, 
ponoszą opłaty wynikające z dotychczas stosowanej grupy taryfowej z zastrzeżeniem pkt 2.1.7 lub,  
w przypadku odbiorców nowo przyłączonych, wg grupy taryfowej, do której mogą być zakwalifiko
wani zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 2.1.2.

2.1.10.  Dla odbiorców z grupy taryfowej G12as składnik zmienny stawki sieciowej w strefie nocnej, w pierw
szym roku od zakwalifikowania odbiorcy do tej grupy taryfowej, obowiązuje w odniesieniu do ilości 
energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej zużytej w analogicznym okresie rozli
czeniowym poprzedzającego roku.

2.1.11.  Dla nowego miejsca dostarcza energii elektrycznej dla odbiorcy z grupy taryfowej G12as, któremu 
przedsiębiorstwo energetyczne nie świadczyło usługi dystrybucji dłużej niż rok, przyjmuje się, że zu
życie energii elektrycznej, o którym mowa w pkt 2.1.10, wyniosło 0 kWh.

2.1.12.  W kolejnych latach od zakwalifikowania odbiorcy do grupy taryfowej G12as do rozliczenia opłaty sie
ciowej zmiennej w poszczególnych okresach przyjmuje się ilość zużycia energii elektrycznej taką jak  
w analogicznym okresie rozliczeniowym roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania od
biorcy do grupy taryfowej G12as.

2.1.13.  Dla odbiorców, o których mowa w pkt 2.1.11 i 2.1.12, składnik zmienny stawki sieciowej w strefie noc
nej obowiązuje w odniesieniu do ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość energii elektrycznej 
zużytej w analogicznym okresie roku poprzedzającego pierwszy rok zakwalifikowania odbiorcy do 
grupy taryfowej G12as.

2.2.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami
2.2.5.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grup taryfowych (…) G12:

Miesiące Strefy dzienne Strefy nocne

Od 1 stycznia
do 31 grudnia

6:0013:00 i 15:0022:00 13:0015:00 i 22:006:00

2.2.6.  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej G12w:

Miesiące Strefa dzienna Strefy nocne

Od 1 stycznia
do 31 grudnia

Od poniedziałku do piątku
w godzinach 6:0022:00

Od poniedziałku do piątku  
w godzinach 22:006:00  

oraz wszystkie godziny sobót, niedziel

2.2.7  Strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami grupy taryfowej G12as:

Miesiące Strefa dzienna Strefa nocna

Od 1 stycznia
do 31 grudnia

6:00÷22:00 22:00÷6:00

2.2.8.  Zegary sterujące w układach pomiaroworozliczeniowych zainstalowanych u odbiorców rozliczanych 
w strefach czasowych określonych wyżej ustawia się według czasu zimowego i nie zmienia się  
w okresie obowiązywania czasu letniego. Powyższa zasada może nie być stosowana w przypadku, gdy 
urządzenia sterujące umożliwiają automatycznie utrzymanie godzin stref w okresie obowiązywania 
czasu letniego i zimowego.
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2.3.  Okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogólne zasady rozliczeń.
2.3.1.  Rozliczeń z odbiorcami za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej dokonuje się w okresach 

rozliczeniowych określonych w Taryfie i uzgodnionych w Umowie. Operator stosuje w rozliczeniach  
z odbiorcami następujące okresy rozliczeniowe:

(…)
 b) 1, 6 lub 12 miesięcy dla odbiorców z grup taryfowych: G11, G12, G12w, G12as (...)
 Okresy rozliczeniowe nie odnoszą się do odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym. Sposób 

rozliczeń z tymi odbiorcami określa Umowa.
2.3.2.  Jeżeli Operator ustalił dla danej grupy taryfowej kilka okresów rozliczeniowych, odbiorca ma prawo wyboru 

okresu rozliczeniowego oraz jego zmiany, jednak nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
2.3.9.  W przypadku zmiany stawek opłat za usługę dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego opłata 

wynikająca ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej i abonamentowej pobierana 
jest w wysokości proporcjonalnej do ilości dni obowiązywania poprzednich i nowych stawek, a opłata 
wynikająca ze składnika zmiennego stawki sieciowej i stawki jakościowej, stawki opłaty OZE oraz stawki 
kogeneracyjnej, na podstawie rozdzielenia ilości energii pobranej proporcjonalnie do liczby dni przed i po 
zmianie stawek w oparciu o średniodobowe zużycie energii elektrycznej przez odbiorcę w tym okresie, o ile 
wielkość energii nie wynika z rzeczywistego odczytu.

2.3.17. (…) w przypadku niesprawności elementu układu pomiaroworozliczeniowego będącego własnością 
Operatora  ilość energii pobranej w poszczególnych strefach czasowych doby ustala się na podstawie 
proporcji odniesionych do zużycia w tych strefach w porównywalnym okresie rozliczeniowym.

2.3.20. Za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw z przyczyn, o których mowa 
w art. 6b ust. 1, 2 i 4 ustawy, z zastrzeżeniem art. 6c ustawy, pobiera się opłatę w wysokości:

a) na napięciu nN 89,64 zł

3.1.15.  Opłata abonamentowa naliczana jest w pełnej wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym nastąpiło 
zawarcie lub rozwiązanie Umowy.

3.1.16. Odbiorca, u którego zainstalowano przedpłatowy układ pomiaroworozliczeniowy, ponosi opłatę 
abonamentową w wysokości 50% stawki opłaty abonamentowej dla najdłuższego okresu rozliczeniowego 
wynikającej z grupy taryfowej, zgodnie z którą jest rozliczany.

3.1.17.  W przypadku odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym opłaty za usługi dystrybucji:
a)  w części wynikającej ze składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej, stawki opłaty OZE  

i stawki opłaty kogeneracyjnej, pobierane są przed ich faktyczną realizacją, w wysokości ustalonej 
według zasad określonych w pkt 3.1.1;

b) w części wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty przejściowej oraz opłaty 
abonamentowej, pobierane są z chwilą dokonywania po raz pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym 
zakupu określonej ilości energii elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Opłaty te, pobierane są  
w pełnej wysokości za dany miesiąc i poprzednie miesiące, za które nie zostały pobrane wcześniej.

(...)
3.2.7.  Jeżeli odbiorca za zgodą Operatora, do którego sieci są przyłączone jego urządzenia, instalacje lub sieci, 

dokonuje zmniejszenia mocy umownej, w rozliczeniach za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 
składnik stały stawki sieciowej zwiększa się o 10% dla całego okresu objętego korektą.

(...)
3.2.11.  Za przekroczenie mocy umownej określonej w Umowie pobierana jest opłata w wysokości stanowiącej 

iloczyn składnika stałego stawki sieciowej oraz:
a) sumy dziesięciu największych wielkości nadwyżek mocy pobranej ponad moc umowną, albo
b)  dziesięciokrotności maksymalnej wielkości nadwyżki mocy pobranej ponad moc umowną, 

zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym, jeżeli układy pomiaroworozliczeniowe nie pozwalają na 
zastosowanie sposobu wskazanego w lit. a).
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7.  STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI I STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH  
DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH

7.4.  Grupa taryfowa G11, G12, G12w i G12as.

STAWKA
GRUPA TARYFOWA

G11 G12 G12w G12as
stawka jakościowa zł/kWh 0,0133

składnik zmienny stawki sieciowej:

jednostrefowy zł/kWh 0,1372

dzienny zł/kWh 0,1491 0,1506 0,1372

nocny zł/kWh 0,0324 0,0633
0,13722)

0,03973)

składnik stały stawki sieciowej  
– instalacja 1fazowa zł/mc 6,53 13,06

składnik stały stawki sieciowej  
– instalacja 3fazowa* zł/mc 10,55 21,10

stawka opłaty przejściowej  
(roczne zużycie energii poniżej 
500 kWh)

zł/mc 0,02

stawka opłaty przejściowej  
(roczne zużycie energii  
od 500 kWh do 1200 kWh)

zł/mc 0,10

stawka opłaty przejściowej  
(roczne zużycie energii  
powyżej 1200 kWh)

zł/mc 0,33

stawka opłaty abonamentowej
(cykl 12 miesięczny) zł/mc 0,21

stawka opłaty abonamentowej
(cykl 6 miesięczny) zł/mc 0,42

stawka opłaty abonamentowej
(cykl 1 miesięczny) zł/mc 2,52

1)  Dotyczy także instalacji wyposażonych w pośrednie i półpośrednie układy pomiaroworozliczeniowe.
2)  Stawka stosowana w odniesieniu do ilości energii elektrycznej, nieprzewyższającej ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczenio

wym poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 2.1.102.1.13.
3)  Stawka stosowana w odniesieniu do ilości energii elektrycznej, przewyższającej ilości energii elektrycznej, zużytej w analogicznym okresie rozliczeniowym 

poprzedzającego roku, o którym mowa w pkt 2.1.102.1.13.

7.6.  Stawka opłaty OZE.
 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh, 

wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt 1.1.f) niniejszej Taryfy.

7.7.  Stawka opłaty kogeneracyjnej.
 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości okre

ślonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 64 ust .4 ustawy kogeneracyjnej. 
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