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Opłaty sieciowe
Opłaty sieciowe dla odbiorców sektora prywatnego (SLP), w obszarze niskiego napięcia składają się z ceny roboczej i ceny
podstawowej. Cena podstawowa nie znajduje zastosowania w przypadku ogrzewania akumulacyjnego, pomp ciepła o
przerywanej pracy lub urządzeń ryczałtowych.
Cena robocza
Cena robocza dla ogrzewania akumulacyjnego
Cena robocza dla pomp ciepła o przerywanej pracy
Cena podstawowa

5,73 ct/kWh
2,29 ct/kWh
2,29 ct/kWh
36,00 €/a

Opłaty sieciowe dla klientów sektora przemysłowego (RLM) są uzależnione od poziomu napięcia i transformacji podłączonego
do określonego punktu poboru.
Czas użytkowania < 2.500
h/a Poziom odbioru
Wysokie napięcie
Transformacja wysokie / średnie napięcie
Średnie napięcie
Transformacja średnie / niskie napięcie
Niskie napięcie

Cena usługi rocznej
22,66 €/kW*a
23,36 €/kW*a
21,60 €/kW*a
15,17 €/kW*a
16,85 €/kW*a

Cena robocza
1,66 ct/kWh
1,76 ct/kWh
2,74 ct/kWh
4,16 ct/kWh
4,21 ct/kWh

Czas użytkowania ≥ 2.500
h/a Poziom odbioru
Wysokie napięcie
Transformacja wysokie / średnie napięcie
Średnie napięcie
Transformacja średnie / niskie napięcie
Niskie napięcie

Cena usługi rocznej
29,32 €/kW*a
32,01 €/kW*a
51,20 €/kW*a
80,23 €/kW*a
48,62 €/kW*a

Cena robocza
1,39 ct/kWh
1,41 ct/kWh
1,56 ct/kWh
1,56 ct/kWh
2,94 ct/kWh

Poziom odbioru napięcia
Wysokie napięcie
Transformacja wysokie / średnie napięcie
Średnie napięcie
Transformacja średnie / niskie napięcie
Niskie napięcie

Cena usługi miesięcznej

4,89 €/kW*miesiąc
5,34 €//kW*miesiąc
8,53 €/kW*miesiąc
13,37 €/kW*miesiąc
8,10 €/kW*miesiąc

Cena robocza
1,39 ct/kWh
1,41 ct/kWh
1,56 ct/kWh
1,56 ct/kWh
2,94 ct/kWh

Energia reaktywna
Jeżeli średni współczynnik mocy nie osiąga indukcyjnie wartości 0,9, wtedy co miesiąc 50% energii reaktywnej przekraczającej
moc czynną, może zostać rozliczone po cenie energii reaktywnej (kvarh).
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Użytkowanie punktów pomiarowych
Opłaty zależne są od poziomu mierzonego napięcia i obowiązują dla każdego licznika.
Opłaty za nowoczesne urządzenia pomiarowe i inteligentne systemy pomiarowe publikowane są osobna.
Licznik jednotaryfowy z odczytem rocznym
Licznik jednotaryfowy z odczytem półrocznym
Licznik jednotaryfowy z odczytem kwartalnym
Licznik jednotaryfowy z odczytem miesięcznym
Licznik dwutaryfowy z odczytem rocznym
Licznik dwutaryfowy z odczytem półrocznym
Licznik dwutaryfowy z odczytem kwartalnym
Licznik dwutaryfowy z odczytem miesięcznym
¼ h max. licznik mocy z odczytem rocznym
¼ h Max. licznik mocy z odczytem półrocznym
¼ h Max. licznik mocy z odczytem kwartalnym
¼ h Max. licznik mocy z odczytem miesięcznym
Pomiar poboru energii niskiego napięcia
Pomiar poboru energii średniego napięcia
Pomiar poboru energii wysokiego napięcia

10,91 €/a
27,91 €/a
61,91 €/a
197,91 €/a
40,50 €/a
57,50 €/a
91,50 €/a
227,50 €/a
53,27 €/a
70,27 €/a
104,27 €/a
240,27 €/a
289,73 €/a
350,90 €/a
1.583,65 €/a

Uwagi:
(1) Opłaty za użytkowanie punktów pomiarowych zawierają koszty udostępnienia przetwornika. W przypadku udostępnienia przetwornika przez klienta,
zapewnia się w przypadku średniego napięcia odliczenie kwoty 89,00 €/a na każdy punkt pomiaru, a dla niskiego napięcia odliczenie 5,00 €/a na każdy punkt
pomiaru.
(2) W przypadku urządzeń średniego napięcia których pomiar wykonuje się po stronie niskiego napięcia, wartości pracy i mocy ulegają zwiększeniu o 2,8%, w
celu wyrównania strat, spowodowanych przez transformator.
(3) W odniesieniu do licznika elektronicznego EDL 21 obowiązują ceny, dotyczące odpowiedniego licznika taryfowego.
(4) W przypadku klientów posiadających urządzenia wytwarzające energię, opłaty za liczniki rozlicza się odrębnie dla każdego kierunku przepływu energii.

Rozłożenia kosztów
Opłaty wynikające z rozłożenia kosztów, zgodne z § 26 KWKG, § 19 Abs. 2 StromNEV, § 17f EnWG i § 18 AbLaV pobierane
są wraz z opłatami za użytkowanie sieci i obciążają odbiorcę. Wysokość aktualnie obowiązujących opłat oraz dalsze
informacje publikowane są na wspólnej platformie internetowej niemieckich operatorów sieci transmisyjnych pod adresem
www.netztransparenz.de.
Udzielenie koncesji
Klienci taryfowi bez słabego obciążenia
Klienci taryfowi ze słabym obciążeniem
Klienci na umowach specjalnych

2,39 ct/kWh
0,61 ct/kWh
0,11 ct/kWh

Usługi związane z użytkowaniem punktów pomiarowych i pomiarami
Udostępnienie modemu GSM do zdalnego odczytu
Ręczny odczyt poboru energii w miejscu – na każdy odczyt
Odczyt dodatkowy dla klientów prywatnych SLP – na każdy odczyt
Udostępnienie historycznego poboru energii
Kontrola licznika prywatnego SLP w lokalizacji (niezwiązana z obowiązkiem kalibracji)
Kontrola licznika przemysłowego RLM w lokalizacji (niezwiązana z obowiązkiem kalibracji)
Zmiana licznika dla klientów prywatnych SLP
Zlecenie ustalenia użytkownika przyłącza

67,00 €/a
55,00 €
46,22 €
55,00 €
58,82 €
180,67 €
38,55 €
69,50 €

Przerwy w użytkowaniu przyłącza oraz odtworzenie przyłącza
Zgodnie z § 24 NAV administrator przerywa korzystanie z przyłącza niskiego napięcia i odtwarza je ponownie po ustaleniu
przyczyn jego przerwania. Jeżeli usunięcie przyczyny przerwy w korzystaniu z przyłącza, odbywa się poza ustalonymi
godzinami pracy, dolicza się dodatkową opłatę za zużyty czas i zwiększony nakład pracy.poświęcony tej czynności
Przerwanie i odtworzenie wykorzystania przyłącza dla klientów prywatnych SLP
(z tego 50 % przypada na odtworzenie)
Bezskuteczne przerwanie dla klientów prywatnych SLP
Przerwanie i odtworzenie wykorzystania przyłącza dla klientów przemysłowych RLM
(z tego 50 % przypada na odtworzenie)
Bezskuteczne przerwanie dla klientów przemysłowych RLM
Cofnięcie zlecenia przerwanie lub odtworzenia wykorzystania przyłącza
Niezależnie od wysokości napięcia, przerwanie i odtworzenie w korzystaniu z przyłącza, podlega opłatom
zależności od poniesionych nakładów.administratora

139,00 €
69,50 €
590,00 €
295,00 €
7,90 €
naliczanym w
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Podatek VAT
Wszelkie powyższe opłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości obowiązującej w chwili
wykonania dostawy lub usługi.
Ważność
Cennik jest ważny od dnia 01.01.2017r..

