
Załącznik nr 3 

do Umowy nr ____/___/_____ sprzedaŜy energii elektrycznej oraz świadczenia usług dystrybucji 
zawartej pomiędzy  

FŁT - Kraśnik S.A. a __________________. 

 

ROZLICZENIE ZA ZAKUPIONĄ ENERGIE ELEKTRYCZNĄ I ŚWIADCZONE USŁUGI DYSTRYBUCJI, OKRESY 

ROZLICZENIOWE, ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR 

 

Opłatę za zakupiona energię elektryczną świadczone usługi dystrybucji wyznacza się według obowiązujących 
dla PE stawek opłat określonych w Taryfie dla energii elektrycznej oraz następujących zasad: 
1. Opłata za zakupioną energię oraz usługę dystrybucji energii elektrycznej jest rozliczana w dekadowych okresach 

rozliczeniowych według stawek za energię elektryczną uzgodnionych w niniejszej umowie oraz stawek i opłat za usługę 
dystrybucji odpowiadającym poszczególnym strefom czasowym, wybranej przez Odbiorcę grupy taryfowej z obowiązującej 
Taryfy. 

2. Opłatę, o której mowa w punkcie 1, wylicza się dla kaŜdego punktu poboru na podstawie odczytów wskazań 
układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w miejscach dostarczenia energii elektrycznej określonych 
w Załączniku Nr 2. 

3. Kontrola poboru mocy odbywa się oddzielnie dla kaŜdego punktu poboru energii elektrycznej. 
4. Pobór mocy, w danym punkcie odbioru, ponad moc umowną w okresie rozliczeniowym, będzie rozliczany jako suma 10 

największych wielkości nadwyŜek mocy pobranej ponad moc umowną 15-sto minutową, wyznaczanych jako 
maksymalne w cyklach godzinowych. Tak określona nadwyŜka mocy pobranej w danym punkcie odbioru zostanie 
rozliczona zgodnie z Taryfą.  

5. Opłata abonamentowa pobierana jest dla kaŜdego punktu odbioru w pełnej wysokości, niezaleŜnie od dnia 
miesiąca, w którym zawarto lub rozwiązano niniejszą Umowę. 

6. Wysokość opłaty abonamentowej ponoszonej przez Odbiorcę na rzecz PE określa Taryfa dla energii elektrycznej. 
7. Rozliczenia za energię bierną prowadzone są oddzielnie dla kaŜdego miejsca odbioru na zasadach określonych 

w Taryfie i niniejszej umowie. 

8. Strony Umowy, przyjmują wartość umownego współczynnika tgϕ0 = …...... dla strefy szczyt przedpołudniowy, 

tgϕ0 = ….............. dla strefy szczyt popołudniowy oraz tgϕ0 = …........... w pozostałych godzinach doby. 

9. Opłatę za nadwyŜkę energii biernej ponad ilość wynikającą ze współczynnika tgϕ0  zadanego dla danej strefy 
czasowej wylicza się zgodnie z obowiązująca Taryfą. 

10. W przypadku poboru energii biernej indukcyjnej w danym punkcie odbioru, przy braku poboru energii czynnej, 
Odbiorca ponosi w okresie rozliczeniowym opłatę zgodnie z obowiązująca Taryfą. 

11. Faktury VAT za zakupiona energię elektryczną oraz usługę dystrybucji energii elektrycznej wystawiane będą przez PE na 
rzecz Odbiorcy i będą wysyłane na adres: 
 ………………………………..………………………………………………………………………………….................. 
…………………………………………………………………………………………………………………….................... 

12. Faktury VAT wystawiane za zakupioną energię elektryczną oraz usługę dystrybucji energii elektrycznej będą równieŜ 
obejmować opłatę abonamentową, opłatę handlową oraz w uzasadnionych przypadkach zgodnie z Taryfą opłatę 
za energię bierną i przekroczenia mocy umownych. 

13. Strony Umowy uzgadniają miesięczny okres rozliczeniowe: ……………….............. 
2. Płatności wynikające z odpowiednich faktur VAT za okres rozliczeniowy będę regulowane w terminie 

………………………… dni od daty wystawienia faktury. przy czym termin ten nie moŜe upłynąć wcześniej niŜ 5 
dnia od daty doręczenia faktury do Odbiorcy. 

14. Płatności wynikające z odpowiednich faktur VAT za poszczególne okresy rozliczeniowe będę regulowane na 
rachunki bankowe 
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14.2. Odbiorcy ………………………………………............................................................................................ 
14.3. PE – wskazane na fakturze. 

 

 

      Przedsiębiorstwo energetyczne                                                                     Odbiorca 

 

 

 

 

………………………………………………                                            ……………………………………… 

 


