
 
 

 

 

INFORMACJA 

Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. informuje, że z dniem 01 lutego 2022r. wchodzi w życie Zmiana Taryfy dla energii 

elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G. Taryfa została zatwierdzona  

do stosowania decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4211.9.2021.BHo z dnia 30 grudnia 2021r. i opublikowana 

w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna nr 263 z dnia 30 listopada 2021r. 

Taryfa została opracowana w oparciu o rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. w sprawie szczegółowych zasad 

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. z 2019r. poz. 503 wraz z późniejszymi 

zmianami).  

Zmianą nie zostaje objęta cena za energię  elektryczną.  

TABELA STAWEK OPŁAT NA PODSTAWIE ZMIANY TARYFY DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA OZC S.A. W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI  
ORAZ W ZAKRESIE OBROTU DLA ODBIORCÓW GRUPY TARFOWEJ G11 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceny podane w Tabeli Stawek Opłat są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT, który może ulec zmianie  

w przypadku zmiany obowiązujących stawek podatku VAT.  

 

CENA LUB STAWKA OPŁATY 

bez podatku od towarów i usług 

Grupa taryfowa 

G11 

Obrót 

Cena za energię elektryczną zł/kWh 0,2403 

Dystrybucja 

Składnik stały stawki sieciowej  

- instalacja 1-fazowa 

- instalacja 3-fazowa 

zł/m-c 
 

4,11 

6,18 

Składnik zmienny stawki sieciowej  zł/kWh 0,1990 

Stawka jakościowa  zł/kWh 0,0095 

Stawka opłaty przejściowej 

- zużycie poniżej 500 kWh 

- zużycie od 500 kWh do 1200 kWh 

- zużycie powyżej 1200 kWh 

zł/m-c 
 

0,02 

0,10 

0,33 

Stawka opłaty abonamentowej  zł/m-c 0,55 



 
 

 

 

Zgodnie z Informacją Prezesa Regulacji i Energetyki oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska, wskazanym  

w Zmianie Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G,  

zmianie uległy od 01 stycznia 2022r. stawki poniższych opłat:  

1) Stawka opłaty OZE w wysokości 0,90zł/MWh,  

2) Stawka opłaty kogeneracyjnej w wysokości 4,06 zł/MWh, 

3) Stawka opłaty mocowej: 

– 2,37 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym 

zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii elektrycznej; 

– 5,68 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, 

zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh energii elektrycznej; 

– 9,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, 

zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800 kWh energii elektrycznej; 

– 13,25 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwie domowym, 

zużywających rocznie powyżej 2 800 kWh energii elektrycznej; 

– 0,1026 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od ilości energii elektrycznej 

pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby (w dni robocze od 7:00 do 21:59). 

Zmiana Taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G oraz 

decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu taryfy widnieje na stronie internetowej Ostrowskiego Zakładu 

Ciepłowniczego S.A. w zakładce „Taryfy i Cenniki dla Energii Elektrycznej”. 

 

 

                                                                                                               Z poważaniem 

                                                                                                                    Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. 


