
MIKROINSTALACJE 

ZASADY ROZLICZANIA PODMIOTÓW NIE BĘDĄCYCH PROSUMENTEM 

- PRZEDSIĘBIORCÓW 

 

1. Kogo obowiązuje dany sposób rozliczenia? 

Dany sposób rozliczenia przyjmują podmioty nie będące prosumentem w rozumieniu art. 2 pkt 27a) 
Ustawy OZE, jak również nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego; 

System rozliczenia dotyczy głównie przedsiębiorców – posiadaczy mikroinstalacji wytwarzającej 
energię na cele prowadzonej działalności gospodarczej. 
 

2. Czy sprzedawca ma obowiązek odkupić nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej 
z mikroinstalacji? 

Sprzedawca ma obowiązek zakupu niewykorzystanej energii wytworzonej przez przedsiębiorcę w 
mikroinstalacji z odnawialnych źródeł energii, w tym przechowywanej w magazynie energii. 

Obowiązek zakupu oferowanej energii elektrycznej z OZE powstaje od pierwszego dnia 
wprowadzenia tej energii do sieci dystrybucyjnej i trwa przez okres kolejnych 15 lat, nie dłużej niż do 
dnia 31 grudnia 2035 r. 

3. Jak rozliczany jest PRZEDSIĘBIORCA 

Przy użytkowaniu mikroinstalacji w pierwszej kolejności wyprodukowana energia jest 

wykorzystywana na zaspokojenie bieżącego zużycia w budynku. Jeśli wytwórca wyprodukuje więcej 

energii niż wynosi jego bieżące zużycie, wytworzy się nadwyżka która jest oddawana do sieci 

energetycznej 

Zasady rozliczenia pomiędzy wytwórcą a sprzedawcą za energię wytworzoną i wprowadzoną do sieci 

zawarte są w Umowie zakupu energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.  

Rozliczenia odbywają się w okresach rozliczeniowych (6-miesięczny w przypadku klientów 

przyłączonych do sieci innogy)  

Cena zakupu energii elektrycznej wynosi 100% średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku 
konkurencyjnym w poprzednim kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE (PLN/MWh) 

(na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 18a Ustawy Prawo energetyczne)  

W przypadku jeśli cena sprzedaży za dany kwartał, nie zostanie opublikowana, do rozliczeń przyjmuje 
się ostatnią opublikowaną cenę za dany kwartał na dzień wystawienia faktury. 

 
Za sprzedaną ilość Energii Elektrycznej w danym Okresie Rozliczeniowym Wytwórca wystawia innogy 
faktury, w terminach określonych w Umowie zakupu energii elektrycznej wytworzonej w 
mikroinstalacji. 

 

 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZENIA PRZESIĘBIORCY W ZAKRESIE WPROWADZONEJ ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DO SIECI innogy, REGULUJE UMOWA ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
WYTWORZONEJ W MIKROINSTALACJI. 


