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W taryfie dla energii elektrycznej, ustalonej przez przedsiębiorcę Mirowski i Spółka „KAMIR” 

Spółka jawna siedzibą w Łodzi, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z 

dnia 24 kwietnia 2019r. znak: OŁO.4211.21.2018.BG opublikowaną w Biuletynie Branżowym 

Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna 121/2019 z dnia 25 kwietnia 2019r. 

wprowadza się zmiany dostosowując treść taryfy do obowiązującego prawa w zakresie stawek 

opłat OZE, kogeneracyjnej i mocowej. 

Od dnia 1 stycznia 2021r. nastepują zmiany: 

 

Rozdział 7 taryfy „Tabele stawek opłat” otrzymuje brzmienie:  

 

Pkt. Treść 

    

C11 C21 

    

1. Stawka jakościowa w zł/kWh 0,013 0,013 

2. Stawka opłaty  przejściowej w zł/kW/m-c 0,08 0,08 

3. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,1571 0,1394 

4. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 3,83 14,30 

5. Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c 5,00 10,00 

 
 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokos ci  

2,20 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
nr 62/2020, z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wysokos ci stawki opłaty OZE na rok 
kalendarzowy 2021. 

 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej  
w wysokos ci 0,00 zł/MWh, w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i S rodowiska z dnia 20 
listopada 2020 r. w sprawie wysokos ci stawki opłaty kogeneracyjnej na rok kalendarzowy 
2021 (Dz. U. z 2020 poz. 2067) 

 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty mocowej, wskazanej w 
Informacji Prezesa URE, URE Nr 63/2020 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wysokos ci 
stawek opłaty mocowej na rok 2021, w wysokos ci 0,0762zł/kWh. Godziny w kto rych 
pobierana jest opłata mocowa zostały okres lone w Informacji Prezesa URE nr 58/2020 z 
dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny 
szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartało w 
roku dostaw 2021. 
Wszystkie przywołane Informacje Prezesa URE dostępne są na stronie internetowej: 
www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure  
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