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Ceny sprzedaży energii elektrycznej  
 

wynikające z Taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE oraz stosowane do limitu zużycia, zgodnie 
 z Ustawą[1],[2] i przyjęte do stosowania od dnia 21 lutego 2023 roku. 

 

G11 
cena[3] stosowana do limitu 
zużycia zgodnie z Ustawą[1] 

cena stosowana powyżej 
limitu zgodnie z Ustawą[1], [2] 

opłata stała [zł/mc] 8,34 

Zgodnie z aktualnie 
obowiązującą Taryfą dla 

dystrybucji energii 
elektrycznej oraz dla obrotu 

odbiorców grup  
taryfowych G[4] 

opłata zmienna s1 [zł/kWh] 0,1994 

abonament [zł/mc] 2,43 

opłata jakościowa [zł/kWh] 0,0095 

opłata przejściowa poniżej 500 kWh [zł/mc] 0,02 

opłata przejściowa 500-1200 [zł/mc] 0,10 

opłata przejściowa powyżej 1200 kWh [zł/mc] 0,33 

stawka OZE [zł/MWh] 0,00 

stawka kogeneracyjna [zł/kWh] 0,00496 

opłata mocowa poniżej 500 kW [zł/mc] 2,38 

opłata mocowa 500-1200 kW [zł/mc] 5,72 

opłata mocowa 1200-2400 kW [zł/mc] 9,54 

opłata mocowa powyżej 2400 kW [zł/mc] 13,35 

energia elektryczna s1 [zł/kWh] 0,4725 0,693 

akcyza [zł/kWh] 0,005 0,005 

 

G12as 
cena[3] stosowana do limitu 
zużycia zgodnie z Ustawą[1] 

cena stosowana powyżej 
limitu zgodnie z Ustawą[1], [2] 

opłata stała [zł/mc] 16,68 

Zgodnie z aktualnie 
obowiązującą Taryfą dla 

dystrybucji energii 
elektrycznej oraz dla obrotu 

odbiorców grup  
taryfowych G[4] 

opłata zmienna s1 [zł/kWh] 0,1994 

opłata zmienna s2.1 [zł/kWh] 0,1994 

opłata zmienna s2.2 [zł/kWh] 0,0399 

abonament [zł/mc] 2,43 

opłata jakościowa [zł/kWh] 0,0095 

opłata przejściowa poniżej 500 kWh [zł/mc] 0,02 

opłata przejściowa 500-1200 [zł/mc] 0,10 

opłata przejściowa powyżej 1200 kWh [zł/mc] 0,33 

stawka OZE [zł/MWh] 0,00 

stawka kogeneracyjna [zł/kWh] 0,00496 

opłata mocowa poniżej 500 kW [zł/mc] 2,38 

opłata mocowa 500-1200 kW [zł/mc] 5,72 

opłata mocowa 1200-2400 kW [zł/mc] 9,54 

opłata mocowa powyżej 2400 kW [zł/mc] 13,35 

 
 
Ceny energii elektrycznej podane w tabelach powyżej są wartościami netto, do których będzie doliczony podatek od towarów i 
usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 
1 Ustawa z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją 
na rynku energii elektrycznej (Dz.U. z 2022 poz. 2127 z późn. zm.). 
2 Ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu 
niektórych odbiorców w 2023 r. (Dz.U. z 2022 poz. 2243 z późn. zm). 
3 Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G obowiązująca od 01.08.2022. 
4 Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G obowiązująca od 21.02.2023. 


