OŚWIADCZENIE O WARTOŚCIACH WIELKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ DO NALICZANIA OPŁATY MOCOWEJ
Załącznik nr 9a
do UMOWY KOMPLEKSOWEJ nr ……………/………/ 20.

Oświadczenie z dnia …………
o wartościach wielkości stanowiących podstawę do naliczenia opłaty mocowej
za okres od …… do ……
Nazwa przedsiębiorstwa i adres:
1.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej (określone w Umowie):
2.
kod PPE:
3.

Numer /płatnika/kontrahenta (określony w fakturze):
Dane stanowiące podstawę do ustalenia opłaty mocowej

4.

Liczba odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną w gospodarstwach domowych [szt.]
z urządzeń, instalacji lub sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa, o którym mowa w pkt. 1.
zużywających rocznie:
poniżej 500 kWh energii elektrycznej;
od 500 kWh do 1200 kWh energii elektrycznej;
powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej;
powyżej 2800 kWh energii elektrycznej.
kWh

Jednostka miary

5.

Wolumen energii elektrycznej pobranej z sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. i zużytej na
własny użytek, tj. na pokrycie potrzeb własnych
niezwiązanych z przesyłaniem, dystrybucją lub
wytwarzaniem energii elektrycznej.

Wolumen energii elektrycznej pobranej z urządzeń,
instalacji lub sieci przedsiębiorstwa, o którym mowa w
pkt. 1. i zużytej przez :
6.

w godzinach doby
opublikowanych przez
Prezesa URE zgodnie z art.
74 ust. 4 pkt 2 ustawy o rynku
mocy
w godzinach innych niż
godziny, o których mowa w
art. 74 ust. 4 pkt 2, w dni
robocze od poniedziałku do
piątku, z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy
*)
Wolumen energii przypisany
dla każdego współczynnika
„K” wyliczony zgodnie z art.
70a. pkt 1 ustawy o rynku
mocy *)

K1
K2
K3
K4

- odbiorców końcowych;
- przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem
opłaty mocowej.

w godzinach doby
opublikowanych przez
Prezesa URE zgodnie z art.
74 ust. 4 pkt 2 ustawy o rynku
mocy

Ilość nie
podlegająca
współczynnikowi
K

*) Dotyczy jedynie miejsc dostarczania przyłączonych do urządzeń, instalacji lub sieci średniego napięcia i wyższych.
Oświadczam, że wyżej przedstawione dane stanowiące podstawę do ustalenia opłaty mocowej przez TAURON Dystrybucja
S.A. (OSDp) zostały określone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy w wersji stosowanej chwili
składania nin. oświadczenia.
….……………………………………..……………..

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć

Uwaga: Oświadczenie należy składać oddzielnie dla każdego miejsca dostarczania.

INFORMACJE DODATKOWE
1.

Z zastrzeżeniem pkt 3 złożenie niniejszego oświadczenia ma na celu umożliwienie TAURON Dystrybucja S.A. jako
płatnikowi opłaty mocowej naliczenie i pobranie opłaty mocowej od odbiorców przyłączonych do jego sieci dystrybucyjnej,
a w szczególności od:
a) przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej, niebędących płatnikiem opłaty mocowej;
b) przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną.

2.

Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucji lub wytwarzania
energii elektrycznej, uznaje się za odbiorcę końcowego w części, w jakiej na podstawie umowy z przedsiębiorstwem
energetycznym otrzymuje ono lub pobiera z urządzeń, instalacji lub sieci przedsiębiorstwa energetycznego energię
elektryczną i zużywa ją na własny użytek. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zużytej na potrzeby
wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

3.

Operator systemu dystrybucyjnego nie posiadający dwóch miejsc dostarczania energii elektrycznej z sieci przesyłowej
połączonych
siecią
tego
operatora
(OSDn),
w
zakresie
ilości
energii
elektrycznej
pobieranej
i zużywanej na pokrycie potrzeb własnych niezwiązanych z przesyłem lub dystrybucją lub wytwarzaniem energii
elektrycznej jest uznawany za odbiorcę końcowego i wnosi opłatę mocową od tej ilości energii elektrycznej do TAURON
Dystrybucja S.A.

4.

Niezłożenie oświadczenia do drugiego dnia roboczego miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, spowoduje
wystawienie faktury za usługę dystrybucji energii elektrycznej w zakresie opłaty mocowej na podstawie pełnej ilości energii
elektrycznej pobranej z sieci dystrybucyjnej w godzinach doby opublikowanych przez Prezesa URE zgodnie z art. 74 ust.
4 pkt 2 ustawy o rynku mocy. Dopuszcza się skorygowanie rozliczeń w zakresie opłaty mocowej, po późniejszym złożeniu
oświadczenia.
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