
                                Poznań, 16 grudnia 2015 r. 
                

 

     PREZES      
      URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI     

   OPO-4211-10(4)/2015/13971/VIII/ED  
 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059  

ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego 

CIECH Soda Polska S.A. 

z siedzibą w Inowrocławiu, 

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 

 

zawartego w piśmie z 27 listopada 2015 r., znak: EN 16/2015, uzupełnionym pismem  

z 10 grudnia 2015 r., w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług dystrybucji energii 

elektrycznej 

postanawiam 

 

zatwierdzić taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej w części dotyczącej stawek 

opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE oraz w zakresie wybranych punktów z treści 

taryfy, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.  wyszczególnionych poniżej: 

 

1. Rozdział 1 Informacje o taryfie: 

 

- punkt 1.1. ppkt g) - Informacji Prezesa URE Nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r. 

w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2016, 

 

- punkt 1.1. ppkt e) - Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 478), zwanej dalej: „ustawą o OZE”, 
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- punkt 1.2.3. ppkt b) - stawki opłat za świadczenie usługi dystrybucji i warunki ich 

stosowania, z uwzględnieniem podziału na stawki wynikające z: 

 dystrybucji energii elektrycznej (składniki zmienne i stałe stawki sieciowej), 

 korzystania z krajowego systemu elektroenergetycznego (stawki jakościowe), 

 odczytywania wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich bieżącej 

kontroli (stawki abonamentowe), 

 przedterminowego rozwiązania kontraktów długoterminowych (stawki opłaty 

przejściowej),  

 zapewnienia dostępności energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  

w krajowym systemie elektroenergetycznym (stawka opłaty OZE), 

 

- punkt 1.3.17. - Płatnik opłaty OZE – operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego oraz operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego. 

 

2. Rozdział 3 Szczegółowe zasady rozliczeń usługi dystrybucyjnych 

 

- punkt 3.1.1. - Opłatę za świadczenie usług dystrybucji dla określonego odbiorcy, 

zasilanego z danego poziomu napięć znamionowych, oblicza się według wzoru: 
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gdzie: 

Opoi – opłata za świadczenie usługi dystrybucji obliczona dla danego odbiorcy  

[w zł]; 

SSVn – składnik stały stawki sieciowej [w zł/kW/miesiąc]; 

Pi – moc umowna określona dla danego odbiorcy [w kW];  

SZVn – składnik zmienny stawki sieciowej [w zł/MWh]; 

Eoi – ilość energii pobranej z sieci przez odbiorcę w [MWh]; 

SoSJ – stawka jakościowa [w zł/MWh]; 

Eok – ilość energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę oraz innych odbiorców 

przyłączonych do jego sieci korzystających z krajowego systemu 

elektroenergetycznego [w MWh]; 

Sop – stawka opłaty przejściowej [w zł/kW/miesiąc]; 

SOZE – stawka opłaty OZE [w zł/MWh]; 

Eokm – ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorcę końcowego, o 

której mowa w pkt 3.1.9 [w MWh]; 

Oa – opłata abonamentowa, w zł; 

 

- punkt 3.1.9. – Płatnik opłaty OZE oblicza należną opłatę OZE jako iloczyn stawki opłaty OZE 

oraz ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez odbiorców końcowych 

przyłączonych: 

a) bezpośrednio do sieci danego płatnika opłaty OZE; 

b) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą  

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebędącego płatnikiem opłaty OZE, 

przyłączonego do sieci płatnika opłaty OZE; 

c) do sieci przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię elektryczną 

przyłączonego do sieci płatnika opłaty OZE bezpośrednio lub poprzez sieć 

przedsiębiorstwa energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę dystrybucji energii 

elektrycznej. 

- punkt 3.1.10. - Podstawą do obliczenia opłaty OZE pobieranej od odbiorcy przemysłowego, 

który złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 52 ust. 3 ustawy o OZE, i dla którego 
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wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, o którym mowa w art. 53 

ust. 2 ustawy o OZE, wyniosła: 

a) nie mniej niż 3% i nie więcej niż 20% – jest 80%, 

b) więcej niż 20% i nie więcej niż 40% – jest 60%, 

c) więcej niż 40% – jest 15% 

– ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez tego odbiorcę w danym okresie 

rozliczeniowym. 

- punkt 3.1.11. - Energię elektryczną zużywaną przez: 

a)  przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej niebędące płatnikami opłaty OZE, 

b) przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie 

wytwarzania energii elektrycznej 

– w części, w jakiej nie jest zużywana do jej wytwarzania, dystrybucji, uwzględnia się  

w ilościach energii elektrycznej, w odniesieniu do której pobiera się opłatę OZE.  

- punkt 3.1.12. - W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność 

gospodarczą w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebędące płatnikiem opłaty OZE, 

jest przyłączone jednocześnie do sieci więcej niż jednego płatnika opłaty OZE, wnosi opłatę 

OZE do każdego z tych płatników, proporcjonalnie do ilości energii elektrycznej pobranej  

z sieci płatników opłaty OZE w okresie rozliczeniowym. 

- punkt- 3.1.13. - Przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające energię elektryczną przyłączone 

jednocześnie do sieci więcej niż jednego płatnika opłaty OZE wnosi opłatę OZE do każdego  

z tych płatników, proporcjonalnie do ilości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci 

płatników opłaty OZE w okresie rozliczeniowym. 

 

3. Rozdział 7 Tabela stawek opłat  

 

  STAWKA OPŁATY                                       

bez podatku od towarów i usług 

GRUPA TARYFOWA 

EC1 

B21 

EC2 

B21 

EC1 

C21 

EC2 

C21 

EC1 

C11 

EC2 

C11 

Dystrybucja  

Składnik zmienny stawki sieciowej [zł/MWh] 41,65 42,85 76,86 76,31 120,37 85,49 

Stawka jakościowa  [zł/MWh] 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 10,81 

Stawka opłaty przejściowej  [zł/kW/m-c]  2,10 2,10 0,85 0,85 0,85 0,85 

Składnik stały stawki sieciowej  [zł/kW/m-c] 8,17 7,42 7,32 6,51 2,33 2,25 

Stawka opłaty abonamentowej  [zł/m-c] 15,00 15,00 10,00 10,00 5,00 5,00 

 

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości  

2,51 zł/MWh, wskazanej w art. 185 ustawy o OZE. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 30 listopada 2015 r. na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesję na 

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla 

usług dystrybucji energii elektrycznej, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. 

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

energetyczne posiadające koncesje na wykonywanie działalności gospodarczej ustala 

taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej oraz proponuje okres jej 

obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu 

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

w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne.  

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 

materiału dowodowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie 

z ww. przepisami jedynie w zakresie stawek opłaty przejściowej w związku z Informacją 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 41/2015 z 19 października 2015 r. w sprawie 

stawek opłaty przejściowej na rok 2016  oraz w zakresie wynikającym z obowiązku 

dostosowania taryfy do ustawy z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  

(Dz. U. z 2015 r.., poz. 478). Natomiast w pozostałym zakresie taryfa wymaga dalszej, 

szczegółowej analizy.  

Biorąc pod uwagę, że poziomy stawek opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE oraz 

wybrane zapisy z tekstu taryfy będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r., uznałem za 

zasadne zatwierdzenie taryfy tylko w części w zakresie tych stawek i wyszczególnionych 

powyżej zapisów z teksty taryfy. 

Natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie zatwierdzenia taryfy w pozostałym zakresie, 

ze względu na powyższe okoliczności zostanie zawarte w odrębnej decyzji. 

Jednocześnie należy wskazać, że Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wprowadzenia 

w rozliczeniach z odbiorcami nowych stawek opłat przejściowych oraz stawkę opłaty 

OZE i wybranych zapisów z tekstu taryfy zgodnie z niniejszą decyzją, natomiast  

w pozostałym zakresie, stosownie do art. 47 ust. 2c ustawy – Prawo energetyczne, 

Przedsiębiorstwo zobowiązane jest stosować taryfę dotychczasową do dnia wejścia  

w życie taryfy w pozostałej części.  

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji. 
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  POUCZENIE 

 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – 

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo 

energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 

sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,  

a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części 

(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać  

na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,  

61 – 774 Poznań, ul. Wielka 20. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo 

energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym 

Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna”. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo 

wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później 

niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania. 

Z upoważnienia  
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Dyrektor 
Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki  
z siedzibą w Poznaniu 

/-/ 
Irena Gruszka 

 

 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  
w dniu 26 listopada 2015 r.  
na rachunek  95 1030 1508 0000 0005 5002 4055 
 

Ewa Demuth, główny specjalista 

 
Otrzymuje: 

CIECH Soda Polska S.A. 

ul. Fabryczna 4, 88 –101 Inowrocław 
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