
 

 

 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2011 r. 

 

Komunikat  

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr  28/2011 

w sprawie stawek opłaty przejściowej na 2011 r. w związku z wejściem w życie 

nowelizacji brzmienia art. 10 w ust. 1 pkt 3 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, z późn. zm.)   

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności 

energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z 2011 r.), nastąpiła zmiana definicji odbiorcy 

końcowego uprawnionego do preferencyjnych stawek opłaty przejściowej. Na podstawie art. 

42 ustawy o efektywności energetycznej art. 10 w ust. 1 pkt 3 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 (zwanej dalej 

„ustawą”) otrzymał brzmienie: 

„3) 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.” 

I. W związku z powyższym informuję, iż od dnia wejścia w życie ustawy o efektywności 

energetycznej do dnia 31 grudnia 2011 r. stawki opłaty przejściowej, uwzględniające 

podatek od towarów i usług według stawki 23%, wynoszą: 

1)     0,42 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)     1,75 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 

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



3)     5,54 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1200 kWh 

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

4)     1,50 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)     3,71 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)     6,92 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)     1,91 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 energii elektrycznej są stawkami netto (pomniejszone o należny podatek od 

towarów i usług), dodatkowo informuję, że stawki opłaty przejściowej netto wynoszą:  

1)     0,34 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)     1,42 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1200 

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



3)     4,50 zł na miesiąc – w odniesieniu do odbiorców końcowych pobierających energię 

elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1200 kWh 

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

4)     1,22 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)     3,02 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)     5,63 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)     1,55 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. Traci moc „Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 35/2010 w sprawie 

zmiany wysokości stawek opłaty przejściowej brutto na rok 2011 w związku ze zmianą 

stawki podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2011 r” oraz „Komunikat Prezesa URE Nr 

31/2010 w sprawie stawek opłaty przejściowej na 2011 r.” 

 

 

Prezes  

Urzędu Regulacji Energetyki  

z upoważnienia 

Dyrektor  

Departamentu Promowania Konkurencji 

 

 

 

 

 

(-) Halina Bownik-Trymucha 


