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WYCIĄG Z TARYFY DLA DYSTRYBUCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
innogy Stoen Operator Sp. z o.o. Obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

Stawki opłat za usługi dystrybucji i stawki opłat abonamentowych dla Odbiorców z Grup taryfowych „C11”, „C12a” oraz „C12b”:
GRUPA TARYFOWA

STAWKA
- stawka jakościowa

C11

C12a

C12b

0,0164 (0,0133 netto)

zł/kWh

- s kładnik zmienny stawki sieciowej
- jednostrefowy
- szczytowy
- pozaszczytowy
- dzienny
- nocny

zł/kWh
zł/kWh
zł/kWh

0,1844
(0,1499 netto)
0,2176
(0,1769 netto)
0,1159
(0,0942 netto)
0,2319
(0,1885 netto)
0,0723
(0,0588 netto)

zł/kWh
zł/kWh

- składnik stały stawki sieciowej

zł/kW/m-c

5,30 (4,31 netto)

- stawka opłaty przejściowej

zł/kW/m-c

0,10 (0,08 netto)

zł/m-c

3,32 (2,70 netto)

- stawka opłaty abonamentowej

Podane w tabeli ceny i stawki opłat są cenami i stawkami opłat brutto, zawierają podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości 23%. W nawiasach podano ceny netto.
Prezentowane w tabeli ceny brutto mają charakter poglądowy i ze względu na zaokrąglenia wynikające z ustawy podatkowej mogą się różnić od cen brutto wynikających
z faktury.
We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 0,00 zł/MWh brutto (0,00 zł/MWh netto), wskazanej w Informacji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki Nr 84/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2020.

Wersja z dnia 20200117nr3

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty kogeneracyjnej w wysokości 1,71 zł/MWh brutto (1,39 zł/MWh netto), określonej w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz.
42, z późn. zm.).
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