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CENNIK CZYNNOŚCI DODATKOWYCH ENEA OPERATOR SP. Z O.O 
 

OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 ROKU 
 
 

Zestawienie stawek opłat za czynności dodatkowe wykonywane na zlecenie Odbiorcy lub Zamawiającego  

nie objęte „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej” wykonywane na majątku ENEA Operator Sp. z o.o. 

 

L.p. Nazwa czynności  

Stawka 
opłaty netto 

Podatek VAT 
(23%) 

Stawka 
opłaty brutto 

[zł/czynność] 
lub [zł/dzień] 

[zł/czynność] 
lub [zł/dzień] 

[zł/czynność] 
lub [zł/dzień] 

1. 

Wezwanie pogotowia energetycznego, gdy uszkodzenie wystąpiło w, niepodlegającej oplombowaniu przez 
dostawcę, instalacji odbiorcy lub instalacji będącej w gestii zarządcy budynku mieszkalnego oraz innych 
użytkowników lub przyczyną braku zasilania jest wstrzymanie dostaw energii do odbiorcy, a nie ustały przyczyny, 
o których mowa w pkt 3.3.21 Taryfy. 

150,96 34,72 185,68 

2. 
Odczyt i przygotowanie danych urządzenia kontrolno – pomiarowego instalowanego w celu sprawdzenia 
dotrzymania parametrów jakościowych energii dostarczanej z sieci.         

324,99 74,75 399,74 

3.   Wymiana wkładki z kluczem w złączu (opłata zawiera koszt materiału) 100,09 23,02 123,11 

 
4. 

  Wymiana kłódki z kluczem w złączu (opłata zawiera koszt materiału) 109,72 25,24 134,96 

5.   Wypożyczenie licznika będącego własnością ENEA Operator (suma opłat z pkt 5a i 5b)    

5a. 

Koszt jednokrotnej instalacji urządzenia:    

 - półpośredni 420,76 96,78 517,54 

 - pośredni 420,76 96,78 517,54 

 - modem 105,19 24,19 129,38 

5b. 

Koszt wypożyczenia urządzenia (cena za jedną dobę):    

 - półpośredni 8,70 2,00 10,70 

 - pośredni 8,70 2,00 10,70 

 - modem 5,83 1,34 7,17 

6. 
Wymiana na wniosek odbiorcy licznika na licznik zdalnego odczytu oraz wymiana na wniosek odbiorcy licznika na 
licznik przedpłatowy 

   

kopec.magdalena
Tekst maszynowy
Załącznik do uchwały nr 379/2022 Zarządu ENEA Operator Sp. z o.o. a dnia 20.12.2022 r.
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  - 1 – fazowy 301,84 69,42 371,26 

  - 3 – fazowy 328,13 75,47 403,60 

 

 
 
 
 
 
Uwaga! 
 

1. Przyjęte stawki opłat nie uwzględniają kosztów dojazdu (zgodnie z pkt 6.2 taryfy) i ewentualnego oplombowania (zgodnie z pkt 6.1 Taryfy), które wynoszą odpowiednio: 

 - stawka opłaty za dojazd: 28,56 zł netto, 

 - stawka opłaty za oplombowanie: 36,14 zł netto za pierwszą plombę, 

 7,59 zł netto za każdą następną. 

2. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest więcej niż jedna czynność należy do liczyć tylko jedną stawkę opłaty 

za dojazd. 

3. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest dodatkowo jakakolwiek usługa wymien iona w pkt 6.1 Taryfy nie 

należy doliczać opłaty za dojazd (opłata za dojazd jest już wliczona w usługi wynikające z pkt 6.1 Taryfy). 

4. Montaż, a następnie demontaż urządzenia kontrolno – pomiarowego, o którym mowa w pozycji 2 odbywa się w oparciu o pkt 6.1 Taryfy (poz.9) i zawiera już 2-krotny 

dojazd do Odbiorcy lub Zamawiającego. 

5. Koszt usługi, o której mowa w poz. 5 składa się z kosztu instalacji urządzenia oraz kosztu jego wypożyczenia (suma poz. 5a i 5b), z zastrzeżeniem pkt 1. W przypadku 

wypożyczenia licznika i podwójnej jego zamiany należy przyjąć: 2 x 420,76 zł (netto) plus koszt wypożyczenia licznika razy liczba dni, w których licznik był 

wypożyczony. 
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 Zestawienie stawek opłat za czynności dodatkowe wykonywane na zlecenie Odbiorcy lub Zamawiającego  

nie objęte „Taryfą dla usług dystrybucji energii elektrycznej” wykonywane na majątku Odbiorcy lub Zamawiającego 

L.p. Nazwa czynności  

Stawka 
opłaty netto 

Podatek VAT 
(23%) 

Stawka 
opłaty brutto 

[zł/czynność] [zł/czynność] [zł/czynność] 

1. Parametryzacja (zaprogramowanie) licznika sumatora 525,96 120,97 646,93 

2. Parametryzacja modemów do transmisji danych pomiarowych 105,19 24,19 129,38 

 

Uwaga! 

1. Przyjęte stawki opłat nie uwzględniają kosztów dojazdu i ewentualnego oplombowania, zgodnych z obowiązującą Taryfą, tj.: 

 - stawka opłaty za dojazd: 28,56 zł netto, 

 - stawka opłaty za oplombowanie: 36,14 zł netto za pierwszą plombę, 

 7,59 zł netto za każdą następną. 

2. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest więcej niż jedna czynność należy doliczyć tylko jedną stawkę opłaty 

za dojazd. 

3. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest dodatkowo jakakolwiek usługa wymieniona w pkt 6.1 Taryfy nie 

należy doliczać opłaty za dojazd (opłata za dojazd jest już wliczona w usługi wynikające z pkt 6.1 Taryfy). 
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Kalkulacja stawek opłat za wymianę przyłącza napowietrznego nieizolowanego na przyłącze napowietrzne izolowane  

w oparciu o pkt. 5.8 obowiązującej Taryfy 

 
Za wymianę, dotychczasowego przyłącza napowietrznego na przyłącze napowietrzne izolowane, realizowaną w oparciu o punkt 5.8 „Taryfy dla usług dystrybucji energii 

elektrycznej”, ustala się od dnia 1 stycznia 2023 roku następujące stawki opłat: 

L.p. Wyszczególnienie 

Stawka netto 
Podatek VAT 

(23%) 
Stawka brutto 

[zł/czynność] [zł/czynność] [zł/czynność] 

1.  Przyłącze 1-fazowe  
   

a) - o długości do 5 m 721,94 166,05 887,99 

b) - za każdy następny metr przyłącza 9,11 2,10 11,21 

2.  Przyłącze 3-fazowe     

 a) - o długości do 5 m 758,42 174,44 932,86 

 b) - za każdy następny metr przyłącza 17,72 4,08 21,80 

 

Uwaga! 

1. Przyjęte stawki opłat nie uwzględniają kosztów dojazdu, zgodnych z pkt 6.2 obowiązującej Taryfy. 

2. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest więcej niż jedna czynność należy doliczyć tylko jedną stawkę opłaty 
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za dojazd. 

3. W przypadkach, gdy w ramach jednego dojazdu do Odbiorcy lub Zamawiającego wykonywana jest dodatkowo jakakolwiek usługa wymieniona w pkt 6.1 Taryfy nie 

należy doliczać opłaty za dojazd (opłata za dojazd jest już wliczona w usługi wynikające z pkt 6.1 Taryfy). 

 




