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Warszawa, 19 października 2015 r. 

 
 

 

Informacja 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 41/2015 

w sprawie  

stawek opłaty przejściowej na rok 2016 

 

I. Działając na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania 

kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów 

długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, ze zm.) 

informuję, iż od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. stawki opłaty przejściowej 

uwzględniające podatek od towarów i usług (stawki brutto) wynoszą:  

1) 0,30 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii 

elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy); 

2) 1,23 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh 

energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy); 

3) 3,87 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh energii 

elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy); 

4) 1,05 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców końcowych, 

niewymienionych w pkt 1 – 3 niniejszego Komunikatu, których instalacje są przyłączone do 

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy); 

5) 2,58 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców końcowych, 

niewymienionych w pkt 1 – 3 niniejszego Komunikatu, których instalacje są przyłączone do 

sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy); 

6) 4,83 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców końcowych, 

niewymienionych w pkt 1 – 3 niniejszego Komunikatu, których instalacje są przyłączone do 

sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy); 

7) 1,33 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców końcowych, 

których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych 

napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy,  

w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh energii 

elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii 

elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy). 

 II. Z uwagi na fakt, iż stawki opłaty przejściowej zamieszczane w taryfach przedsiębiorstw 

energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji 
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energii elektrycznej są stawkami netto (pomniejszone o należny podatek od towarów i usług), 

dodatkowo informuję, że stawki opłaty przejściowej netto w 2016 r. będą wynosić:  

1) 0,24 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii 

elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy); 

2) 1,00 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh 

energii elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy); 

3) 3,15 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh energii 

elektrycznej (art. 10 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy); 

4) 0,85 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców końcowych, 

niewymienionych w pkt 1 – 3 niniejszego Komunikatu, których instalacje są przyłączone do 

sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy); 

5) 2,10 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców końcowych, 

niewymienionych w pkt 1 – 3 niniejszego Komunikatu, których instalacje są przyłączone do 

sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy); 

6) 3,93 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców końcowych, 

niewymienionych w pkt 1 – 3 niniejszego Komunikatu, których instalacje są przyłączone do 

sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych napięć (art. 10 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy); 

7) 1,08 zł na miesiąc na kW mocy umownej – w odniesieniu do odbiorców końcowych, 

których instalacje są przyłączone do sieci elektroenergetycznej wysokich i najwyższych 

napięć i którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym o rok dany rok kalendarzowy,  

w którym są stosowane stawki opłaty przejściowej, zużyli nie mniej niż 400 GWh energii 

elektrycznej z wykorzystaniem nie mniej niż 60% mocy umownej, dla których koszt energii 

elektrycznej stanowi nie mniej niż 15% wartości ich produkcji (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy). 

III. W sytuacji, gdy taryfa na dystrybucję energii elektrycznej przedsiębiorstwa energetycznego 

będącego płatnikiem opłaty przejściowej, w której uwzględnia się skutki wprowadzenia opłaty 

przejściowej, zgodnie z art. 45 ust. 1c i ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, ze zm.), nie zostanie wprowadzona do stosowania od 

dnia 1 stycznia 2016 r. przedsiębiorstwo to jest obowiązane w rozliczeniach z odbiorcami 

końcowymi od dnia 1 stycznia 2016 r. pobierać opłatę przejściową według nowych stawek, 

opublikowanych w niniejszej Informacji. 

 


