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Stawki opłat za usługi dystrybucji dla Odbiorców z grup taryfowych C11 i C21 

Stawka jednostka C11 C21 

Stawka jakościowa zł/kWh 0,0130 0,0130 

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

Składnik zmienny stawki sieciowej zł/kWh 0,11118 0,10450 

Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 2,00 8,20 

Stawka opłaty abonamentowej 

    - okres rozliczeniowy 10-dniowy zł/m-c 12,00 51,00 

    - okres rozliczeniowy 1-miesięczny zł/m-c 4,00 17,00 

 

Stawki opłat za usługi dystrybucji dla Odbiorców z grupy taryfowej B23 

Stawka jednostka B23 

Stawka jakościowa zł/MWh 13,00 

Stawka opłaty przejściowej zł/kW/m-c 0,19 

    - szczyt przedpołudniowy zł/MWh 47,24 

    - szczyt popołudniowy zł/MWh 82,02 

    - pozostałe godziny doby zł/MWh 13,96 

Składnik stały stawki sieciowej zł/kW/m-c 6,50 

    - okres rozliczeniowy 10-dniowy zł/m-c 87,00 

    - okres rozliczeniowy 1-miesięczny zł/m-c 29,00 

 

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,90 zł/MWh, wskazanej 
w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 66/2021, z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie wysokości 
stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2022. 

We wszystkich grupach taryfowych stosuje się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości  
4,06 zł/MWh, wskazanej w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 listopada 2021 r. w sprawie 
wysokości stawki opłaty kogeneracyjnej na rok 2022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2185 ).  

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty mocowej, wskazanej w Informacji Prezesa 
URE  Nr 56/2021 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2022: 
1) w przypadku odbiorców dla odbiorców końcowych innych niż wymienieni w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy  

o rynku mocy w wysokości 0,1026 zł/kWh, 
2) w przypadku odbiorców końcowych wymienionych w art. 89a ust. 1 pkt 1) ustawy o rynku mocy, opłatę 

mocową ustala się dla odbiorców zużywających rocznie: 
a)  poniżej 500 kWh energii elektrycznej w wysokości 2,37 zł na miesiąc; 
b)  od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej w wysokości 5,68 zł na miesiąc ; 
c)  powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 9,46 zł na miesiąc; 
d)  powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej w wysokości 13,25 zł na miesiąc.  

Wszystkie podane w opracowaniu stawki opłat są stawkami netto. 


