
TARYFA DLA USŁUG DYSTRYBUCJI 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

(wyciąg) 
Obowiązuje od 1 sierpnia 2021 roku. 
 

7. STAWKI OPŁAT ZA USUŁGI DYSTRYBUCYJNE I STAWKI OPŁAT ABONAMENTOWYCH DLA 
POSZCZEGÓLNYCH GRUP TARYFOWYCH 

Pkt. Treść C11 C21 

1. Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0102 0,0102 

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

3. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh: 0,1620 0,1356 

4. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 3,96 15,31 

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

 

 We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh, 
wskazanej w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt. 1.1.f) niniejszej taryfy. 

 We wszystkich grupach taryfowych stosuje się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości  
0,00 zł/MWh, wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, o którym mowa w pkt. 1.1. 
l) niniejszej taryfy 

 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 wysokości stawek opłaty 
mocowej na rok 2021: 
1) W przypadku odbiorców dla odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 70 ust. 1 pkt 1) 

ustawy o rynku mocy w wysokości 0,0762 zł/kWh. Godziny w których pobierana jest opłata mocowa 
zostały określone 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 kwartałów roku dostaw 2021. 

2) W przypadku odbiorców końcowych wymienionych w art. 70 ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy 
(zasilanych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV i o mocy umownej nie większej 
niż 16 kW), opłatę mocową ustala się dla odbiorców zużywających rocznie: 
a) poniżej 500 kWh energii elektrycznej w wysokości 1,87 zł na miesiąc; 
b) od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej w wysokości 4,48 zł na miesiąc ; 
c) powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 7,47 zł na miesiąc; 
d) powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 10,46 zł na miesiąc; 

Wszystkie przywołane Informacje Prezesa URE dostępne są na stronie internetowej: 
www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure  

 

CENNIK DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
(wyciąg) 

Obowiązuje od 1 lipca 2019 roku. 
 
5. CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

GRUPA TARYFOWA 

CENY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
(bez podatku od towarów i usług) 

[zł/kWh] 

C11 - całodobowa 0,3590 

C21 - całodobowa 0,3560 

We wszystkich grupach taryfowych stawka akcyzy zawarta w cenie energii elektrycznej wynosi 0,005 
zł/kWh 
 
6. STAWKI OPŁAT ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ 

GRUPA TARYFOWA 
STAWKI OPŁAT ZA OBSŁUGĘ HANDLOWĄ  

(bez podatku od towarów i usług) 

[zł/m-c] 

C11 11,00 

C21 11,00 

 


