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 OŚWIADCZENIE  

UWZGLĘDNIANE DO NALICZENIA OPŁATY MOCOWEJ 

Wypełnione i podpisane oświadczenie przesłać na adres: 

- w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.energa-operator.pl (do formularza należy dołączyć zeskanowane oświadczenie – skan 
w formacie PDF), albo 

- w formie elektronicznej na adres e-mail: centrala@energa-operator.pl (do e-mail należy dołączyć zeskanowane oświadczenie – skan w formacie PDF), albo 
- pocztą na adres: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

UWAGA: prosimy nie dublować wysyłki oświadczenia przez równoległe korzystanie ze wskazanych kanałów kontaktu. 

Numer umowy:  z dnia:  

Numer klienta (z faktury):  

Kod PPE:  

Nazwa i adres siedziby:1) 

 

Nazwa i adres odbioru: 

 

Na podstawie art. 69 ust. 6 oraz art. 75 ust. 7 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2020 r., poz. 247, z późn zm.) oraz w związku 

z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby 

przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz. U. z 2020 r., poz.2009 )  

1)  zwane dalej 

Odbiorcą/Wytwórcą, oświadcza, że dostarcza energię elektryczną do odbiorców końcowych przyłączonych do: sieci dystrybucyjnej Odbiorcy albo 

urządzeń, instalacji lub sieci Wytwórcy, w związku z czym OSD jako płatnik opłaty mocowej, na mocy niniejszego oświadczenia powinien  

w okresie rozliczeniowym:    

 do ustalenia opłaty mocowej przyjąć wskazane poniżej dane:  

Opis Wolumen [MWh] 

Wolumen energii elektrycznej 
pobranej z sieci dystrybucyjnej 
OSD i zużytej na własny użytek 
(jako odbiorca końcowy)  

w wybranych godzinach doby, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 

2 ustawy o rynku mocy, w okresie kwalifikacji2)

 

w godzinach doby, innych niż godziny, o których mowa w art. 74 ust. 

4 pkt 2 ustawy o rynku mocy, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z 

wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w okresie kwalifikacji, 

zgodnie z art.14 ustawy z dnia 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o rynku 

mocy oraz niektórych innych ustaw 

 

Odbiorcy końcowi przyłączeni do 
sieci dystrybucyjnej Odbiorcy 
albo urządzeń, instalacji lub sieci 
Wytwórcy, wymienieni w art. 89a. 
ust.2 ustawy o rynku mocy  

Roczne zużycie energii elektrycznej 

[kWh] 

Liczba PPE Wysokość należnych środków z 

tytułu opłaty mocowej netto [zł] 

poniżej 500   

od 500 do 1200   

powyżej 1200 do 2800   

powyżej 2800   

Wolumen energii elektrycznej 
pobranej z urządzeń, instalacji 
lub sieci tego Odbiorcy/Wytwórcy 
w wybranych godzinach doby, o 
których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 
2 ustawy o rynku mocy, przez 
odbiorców końcowych, o których 
mowa w art. 89a.  ust. 1 pkt 2 
ustawy o rynku mocy.3)

Wolumen [MWh] 
Wysokość należnych środków z tytułu opłaty mocowej netto 

[zł] 
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Wolumen energii elektrycznej 
pobranej z urządzeń, instalacji 
lub sieci tego Odbiorcy/Wytwórcy 
w wybranych godzinach doby, o 
których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 
2 ustawy o rynku mocy, przez 
odbiorców końcowych zgodnie z 
art.14 ustawy  z dnia 23 lipca 
2021 r. o zmianie ustawy o rynku 
mocy oraz niektórych innych 
ustaw 

Wolumen do naliczenia opłaty mocowej [MWh]4) 
Wysokość należnych środków z 

tytułu opłaty mocowej netto [zł]

Należących do grupy odbiorców K1 
  

Należących do grupy odbiorców K2 
  

Należących do grupy odbiorców K3 
  

Należących do grupy odbiorców K4 
  

 

Odbiorca/Wytwórca składać będzie niniejsze oświadczenie nie później niż do 8 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po zakończeniu 

okresu rozliczeniowego. W przypadku braku przedmiotowego oświadczenia OSD obliczy należną opłatę mocową i wystawi fakturę za świadczoną 

usługę dystrybucji w oparciu o ilość energii elektrycznej pobranej z sieci OSD w wybranych godzinach doby, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 

2 ustawy o rynku mocy.  

 

 

 

Data, pieczątka i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Odbiorcy/Wytwórcy

Druk dostępny również na stronie internetowej: www.energa-operator.pl

1) wybrać właściwe z listy

2)     okres, o którym mowa w art. 89e ust. 1 ustawy o rynku mocy

3) bez uwzględnienia wolumenu odbiorców końcowych podlegających podziałowi na grupy K1-K4

4) wolumen w wybranych godzinach doby, o których mowa w art. 74 ust. 4 pkt 2 ustawy o rynku mocy przed naliczeniem współczynnika dla opłaty

mocowej 
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