
Zbiorcze zestawienie opłat za energię elektryczną na terenie ZMPG SA

obowiązujące od dnia 01.05.2020 r.

Opłaty za energię elektryczną (PLN):

Lp. Cena lub stawka opłaty
Grupa taryfowa

B21 B22
B23

LATO
B23

ZIMA

1 2 3 4 5 6

Dystrybucja (TARYFA)

1.1. Stawki systemowe

1.1.a Stawka jakościowa w zł/MWh 13,33

1.1.b Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,19

1.2. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh

1.2.a - całodobowy 97,01 -

1.2.b - szczytowy - 158,41

1.2.c - pozaszczytowy - 44,70

1.2.d - szczyt przedpołudniowy 79,92 80,55

1.2.e - szczyt popołudniowy 96,20 96,36

1.2.f - pozostałe godziny doby 31,11 37,20

1.3. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 6,37 6,43 6,49

1.4. Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 8,22

1.5. Opłata OZE w zł/MWh 0,00

1.6. Opłata kogeneracyjna zł/MWh 1,39

Obrót (CENNIK)

2.1. Ceny za energię elektryczną czynną w zł/MWh z akcyzą

2.1.a - całodobowa (reszta doby) 360,32 - 307,85 307,85

2.1.b - szczytowa (szczyt przedpołudniowy) - 509,20 401,33 401,33

2.1.c - pozaszczytowa (szczyt popołudniowy) - 319,73 549,65 549,65

Lp. Cena lub stawka opłaty
Grupa taryfowa

C21 C22

1 2 3 4

Dystrybucja (TARYFA)

1.1. Stawki systemowe

1.1.a Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0133

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

1.2. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh

1.2.a - całodobowy 0,1627 -

1.2.b - szczytowy - 0,1689

1.2.c - pozaszczytowy - 0,1139

1.3. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 13,26 13,03

1.4. Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 7,40 7,40

1.5. Opłata OZE w zł/MWh 0,00

1.6. Opłata kogeneracyjna zł/MWh 1,39

Obrót (CENNIK)

2.1. Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą

2.1.a - całodobowa 0,3626 -

2.1.b - szczytowa - 0,4814



2.1.c - pozaszczytowa - 0,2904

Lp. Cena lub stawka opłaty
Grupa taryfowa

C11

1 2 3

Dystrybucja (TARYFA)

1.1. Stawki systemowe

1.1.a Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0133

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

1.2. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh

1.2.a - całodobowy 0,1794

1.2.b - szczytowy 4,77

1.2.c - pozaszczytowy 4,63

1.3. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 3,99

1.4. Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c* 4,63

1.5. Opłata OZE w zł/MWh 0,00

1.6. Opłata kogeneracyjna zł/MWh 1,39

Obrót (CENNIK)

2.1. Ceny za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą

2.1.a - całodobowa 0,4013

Lp. Cena lub stawka opłaty
Grupa taryfowa

R

1 2 3

Dystrybucja (TARYFA)

1.1. Stawki systemowe

1.1.a Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0133

1.1.b Stawka opłaty przejściowej

1.1.c - niskiego napięcia 0,08

- średniego napięcia 0,19

1.2. Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,2342

1.3. Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 2,80

1.4. Opłata OZE w zł/MWh 0,00

1.5. Opłata kogeneracyjna zł/MWh 1,39

Obrót (CENNIK)

2.1. Cena za energię elektryczną czynną w zł/kWh z akcyzą 0,5188

* stawka opłaty abonamentowej stosowana wobec odbiorców usług dystrybucyjnych

* podatek akcyzowy wynosi 5 zł/MWh

Wyjaśnienie grup taryfowych:

B21 - średnie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych
w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem jednostrefowym
B22 - średnie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych
w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem dwustrefowym
B23 - średnie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych
w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem trójstrefowym
C21 - niskie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych
w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem jednostrefowym
C22 - niskie napięcie sieci, moc większa od 40 kW lub prąd znamionowy zabezpieczeń przedlicznikowych
w torze prądowym większy od 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem dwustrefowym
C11 - niskie napięcie sieci, moc nie większa niż 40 kW i prąd znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego
w torze prądowym nie większy niż 63 A, grupa taryfowa z rozliczeniem jednostrefowym
R - dla odbiorców zasilanych niezależnie od poziomu napięcia




