
PREZES

URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

OWA-4211-15 (2)/2012/13948/1/ AR

DECYZJA

Warszawa, (~grUdnia 2012 r.

B21

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pózno zm.) w zwiazku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059),

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiebiorstwa energetycznego:

Pana Leszka Mirkowicza prowadzacego dzialalnosc gospodarcza pod nazwa MIRKOWICZ
LESZEK BLONIE-PASS STREFA PRZEMYSLOWA, z siedziba: PASS,

ul. Stefana Batorego 5, 05-870 Blonie, zwanego dalej "Przedsiebiorstwem",
zawartego w pismie z dnia 14 grudnia 2012 r. (bez znaku),

w sprawie zmiany taryfy dla energii elektrycznej
postanawiam

zatwierdzic zmiane taryfy dla energii elektrycznej Przedsiebiorstwa, zatwierdzonej decyzja
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z dnia 29 marca 2012 r. OWA-4211
20(14)/2011/2012/13948/I/JO, polegajaca na:

1) nadaniu w rozdziale 1 "Informacje o taryfie" punktowi 1.1.6. nastepujacego brzmienia: ,,1.1.6.
Informacji Prezesa URE Nr 27/2012 z dnia 23 pazdziernika 2012 r. w sprawie stawek oplaty
przejsciowej na rok 2013 (Biuletyn Branzowy URE - Energia Elektryczna nr 161/2012 (1280)
z 25 pazdziernika 2012 r.),

2) zmianie wysokosci ustalonej w niej stawki oplaty wynikajacej z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstalych u wytwórców w zwiazku
z przedterminowym rozwiazaniem umów dlugoterminowych sprzedazy mocy i energii
elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa o rozwiazaniu
KOT", obowiazujacych od dnia 1 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r.,
w wysokosci rzedstawione' onize':

Grupa Stawka oplaty, o której mowa wart. 9 ust. 4 ww. ustawy o KOT

(zl/kW/m-c)

0,68

3) zastapieniu z dniem 1 lutego 2013 r. stawki oplaty, o której mowa wart. 9 ust. 4 ustawy
o rozwiazaniu KOT, stawka oplaty przejsciowej, w nastepujacej wysokosci:

Grupa Stawka oplaty przejsciowej (zl/kW/m-c)
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UZASADNIENIE

Decyzja z dnia 29 marca 2012 r. OWA-4211-20(14)/2011/2012/13948/1.LJ.&-rr:e,Tes. ..
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Pismem z dnia 14 grudnia 2012 r. (bez znaku) Przedsiebi~~O~S~~.apil~2·: \., \

z wnioskiem o zmiane ww, decyzji zatwierdzajacej taryfe dla en~r.gjj ( e1j;~..;.....'....·.~....~.·:.'~...'e..•.,.J.>.' I. ,", )
w zwiazku z opublikowaniem przez Prezesa Urzedu Regulacji Ener~~tv 1~t'mac1i' / ."",!Nr 27/2012 z dnia 23 pazdziernika 2012 r. w sprawie stawek oplaty przejscio~9~"~$1~>;i' ..<_'.,~:/
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Otrzymuje:
Pan Janusz Bylinski
Pelnomocnik
MIRKOWICZ LESZEK BLONIE-PASS
STREFA PRZEMYSLOWA

ul. Stefana Batorego 5, 05-870 Blonie - Pass

Zmiana ta wynika z koniecznosci przekalkulowania stawek, o których mowa
wart. 9 ust. 4 "ustawy o rozwiazaniu KOT", w zwiazku z opublikowaniem przez Prezesa URE '
nowych stawek oplaty przejsciowej na 2013 r., które beda obowiazywaly Przedsiebiorstwo
w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 stycznia 2013 r.

Z uwagi na fakt, iz Przedsiebiorstwo zostalo w dniu 16 listopada 2012 r. wyznaczone na
operatora systemu dystrybucyjnego na okres od 1 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2023 r.,
zmienione stawka oplaty, o której mowa wart. 9 ust. 4 ww. ustawy o KOT obowiazuje do
31 stycznia 2013 r., natomiast od 1 lutego 2013 r. ww. stawke oplaty, o której mowa wart. 9
ust. 4 ww. ustawy o KOT zastepuje sie stawka oplaty przejsciowej.

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postepowania administracyjnego, decyzja ostateczna,
na mocy której strona nabyla prawo, moze byc w kazdym czasie za zgoda strony uchylona lub
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ja wydal, lub przez organ wyzszego
stopnia, jezeli przepisy szczególne nie sprzeciwiaja sie uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes spoleczny lub sluszny interes strony.

W odniesieniu do przedstawionej zmiany Prezes Urzedu Regulacji Energetyki uznal,
ze zostaly spelnione przeslanki okreslone w powyzszym przepisie, umozliwiajace zmiane
decyzji o zatwierdzeniu taryfy dla uslug dystrybucji energii elektrycznej.

Majac powyzsze na uwadze postanowiono orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za posrednictwem Prezesa Urzedu Regulacji
Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy 
Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu 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 p~, adres Oddzialu

Centralnego Urzedu Regulacji Energetyki w ~~~~~"J IUl;>,~analetta 4,
00-099 Warszawa./.{,~->/ \[" -.~' ..<> \

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo ent'gW~~~tii~l~ 'a~~l'a zostanie
skierowana do ogloszenia w Biuletynie Branzowym r~9u~~~ai..,~~g~tf! - Energiaelektryczna ,',::l., \ '/.:. /(': "; <, t. c\ j , ' I

• \ '\~ \ 'v' :"{;;,:·.i' /, --{ J
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Niniejsza decyzja zwolniona jest z oplaty skarbowej
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r.
poz.1282) w zwiazku z trescia zalacznika do tej
ustawy (czesc l pkt 53 ppkt 1).

GLÓWNY SPECJALISTA
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