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URZEDU REGULACJI ENERGETYKI
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Warszawa, dnia r:(e;rudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 2 w zwiazku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ust. 6 ustawy z dnia

10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059) oraz art. 104

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pózno zm.),

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiebiorstwa energetycznego - Klepierre Sosnowiec Sp. z 0.0. z siedziba
w Warszawie, zwanego dalej "Przedsiebiorstwem", zawartego w pismie z dnia

27 lipca 2012 r. (znak: P.SM.20-19j12-1), uzupelnionym pismami z dnia 31 sierpnia

2012 r. (znak: P.SM.20-19j12-3), z dnia 14 wrzesnia 2012 r. (znak: P.SM.20-19j12-4) oraz

z dnia 7 grudnia 2012 r. (znak: P.SM.20-19j12-9), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla

energii elektrycznej,

zatwierdzam

taryfe dla energii elektrycznej w czesci dotyczacej stawek oplaty przejsciowej na okres od
1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. w wysokosciach przedstawionych ponizej:

Grupa taryfowa JednostkaStawka oplaty przejsciowej netto
C21

zljkWjm-c0,31
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zljkWjm-c0,31

UZASADNIENIE

W dniu 31 lipca 2012 r. na wniosek Przedsiebiorstwa zostalo wszczete postepowanie

administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej, ustalonej przez to
Przedsiebiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiebiorstwo

energetyczne posiadajace koncesje ustala taryfe dla energii elektrycznej oraz proponuje

okres jej obowiazywania. Przedlozona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzedu

Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa wart. 44

46 ustawy - Prawo energetyczne.

W trakcie niniejszego postepowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego

materialu dowodowego ustalono, ze Przedsiebiorstwo opracowalo taryfe zgodnie z ww.

przepisami jedynie w zakresie stawek oplaty przejsciowej, natomiast w pozostalym

zakresie konieczne jest zlozenie dodatkowych wyjasnien i ich dalsza analiza. /~ p .•..•./".• t\ '.' . i

Majac na uwadze, ze stawki oplaty przejsciowej zostaly opublikowane , ~'i>:e~e,"-
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Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci
10 zl.

3UJWI'.JY SPECJALISTA

~vWr
Af{llieszka Ryfka

z przedterminowym rozwiazaniem umów dlugoterminowych sprzedazy mocy i energii

elektrycznej (Dz. U. Nr 130, poz. 905, z pózno zm.), uznalem za uzasadnione zatwierdzenie

taryfy w czesci, tj. tylko w zakresie tych stawek.

Natomiast rozstrzygniecie w przedmiocie zatwierdzenia taryfy w pozostalym zakresie

wymaga - jak wspomniano wyzej - wyjasnien, a zatem dalszej analizy, dlatego tez zostanie

zawarte w odrebnej decyzji.

Jednoczesnie nalezy wskazac, ze Przedsiebiorstwo zobowiazane jest do wprowadzenia

w rozliczeniach z odbiorcami nowych stawek oplat zgodnie z niniejsza decyzja, natomiast

w pozostalym zakresie, stosownie do art. 47 ust. 2c ustawy - Prawo energetyczne,

Przedsiebiorstwo zobowiazane jest stosowac taryfe dotychczasowa, do dnia wejscia w

zycie taryfy w pozostalej czesci.

Majac powyzsze na uwadze postanowilem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1i art. 47947 § 1Kodeksu postepowania cywilnego).

2. Odwolanie od decyzji powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a takze zawierac wniosek o uchylenie albo o zmiane decyzji w calosci lub w czesci (art.
47949 Kodeksu postepowania cywilnego). Odwolanie nalezy przeslac na adres

Oddzialu Centralnego Urzedu Regulacji E!!ergetyJ~i w Warszawie,
ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. //;, ~',J! /-.. >." v,,'' I.. "

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w zwiazku z Att:)~fl-1l~f-3~:Pkt~'*'\Ustawy - Prawo

ener~etyczne, nini ejsza de~~zj a zosta~ie ski eya~ ..'ik. ; .•.... ""'.':~.~ ('·.'.;.).t·.· fl..J.;.~:.·.'!lS._ .•.. '.••. 'te\n.·)~~w "Biuletynie
Branzowym Urzedu RegulaCjI EnergetykI - Ener~Ilite.ree!~.$!.i.V.:~:'.:::-.·;.;.;..(.' ..': '_~\ (.)\ ~;d~~~le 'a;

prez'e~h\z~~~~~v~~.::EJergetyki
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Otrzymuje:
1. Stanislaw Mika

Henryk Kotula
Pelnomocnicy
Klepierre Sosnowiec Sp. z 0.0.
ul. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
adres do korespondencji:
Przedsiebiorstwo Energo System
ul. Pokoju 45, 41-500 Chorzów
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