
 

 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

    DRE-4211-116(4)/2015/3158/XIV/JSz                                             Warszawa,   17  grudnia 2015 r. 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) w związku z art. 30  

ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U z 2012 r.  

poz. 1059,  z późn. zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego   

PKP ENERGETYKA S.A. z siedzibą w Warszawie 

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, zawartego w piśmie z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: ED-
Ed3b 3612/02-16/15, uzupełnionego pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. znak: ED-Ed3b-
3612/03-16/15 

postanawiam 

zmienić taryfę Przedsiębiorstwa dla energii elektrycznej, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE 

z dnia 17 marca 2015 r. znak: DRE-4211-6(6)/2015/3158/XIV/JSz, w zakresie wysokości 

stawek opłaty przejściowej oraz wprowadzenia opłaty OZE, obowiązujących od 1 stycznia 

2016 r., określając następujące jej zmiany: 

 
1. W rozdziale 1 „Informacje o taryfie”: 

 
- punkt 1.1 ppkt e) otrzymuje brzmienie: 
 
„Informacji Prezesa URE Nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie stawek 
opłaty przejściowej na rok 2016;” 
 
 
- do punktu 1.1 wprowadza się  nowy ppkt f), który otrzymuje  brzmienie: 
 
„Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 478), zwanej dalej: „ustawą o OZE”.” 
 
 
- punkt 1.2.3. ppkt c) otrzymuje brzmienie: 
 
„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), 
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 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);” 

 
 
- wprowadza się  nowy punkt 1.3.19., który otrzymuje brzmienie: 
 
„Płatnik opłaty OZE – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego oraz 
operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego.” 

 
2. W rozdziale 3 „Szczegółowe zasady rozliczeń usług dystrybucyjnych i energii 

elektrycznej”: 
 

- punkt 3.1.1. otrzymuje brzmienie: 
 
„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 natomiast dla 
odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, w zł/miesiąc; 

Pi – moc umowna określona dla danego odbiorcy, w kW natomiast dla 
odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, liczba 
miesięcy;  

SZVn m – składnik zmienny stawki sieciowej dla danej rozliczeniowej strefy 
czasowej (strefa czasowa m), w zł/MWh lub w zł/kWh; 

Eoim – ilość energii pobranej z sieci przez odbiorcę w rozliczeniowej 
strefie czasowej m,  w MWh lub w kWh; 

SoSJ – stawka jakościowa, w zł/MWh lub w zł/kWh; 
Eok – ilość energii elektrycznej zużytej przez odbiorcę oraz innych 

odbiorców przyłączonych do jego sieci korzystających z krajowego 
systemu elektroenergetycznego, w MWh lub w kWh; 

Sop – stawka opłaty przejściowej, w zł/kW/miesiąc natomiast dla 
odbiorców energii elektrycznej z grup taryfowych G, w zł/miesiąc; 

SOZE – stawka opłaty OZE, w zł/MWh; 
Eokm – ilość energii elektrycznej pobranej i zużytej przez odbiorcę 

końcowego, o której mowa w pkt 3.1.19 w MWh; 
Oa – opłata abonamentowa, w zł; 
R – liczba stref czasowych.  

” 
 
 

  - punkt 3.1.9. otrzymuje brzmienie: 
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„Opłata za usługi dystrybucji dla odbiorców grupy taryfowej R, z zastrzeżeniem 
pkt 3.1.10., składa się z sumy iloczynów: 
a) sumy mocy przyłączonych odbiorników i składnika stałego stawki sieciowej; 
b) sumy mocy przyłączonych odbiorników, uzgodnionego w umowie czasu ich 

przyłączenia i sumy składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej 
oraz stawki opłaty OZE; 

c) sumy mocy przyłączonych odbiorników i stawki opłaty przejściowej.” 
 
- punkt 3.1.10. otrzymuje brzmienie: 
 
„Opłata za usługi dystrybucji dla rozliczanych w grupie taryfowej R silników syren 
alarmowych stanowi iloczyn sumy składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki 
jakościowej oraz stawki opłaty OZE i miesięcznego poboru energii elektrycznej, który 
ustala się na poziomie 1 kWh.” 
 

- punkt 3.1.17. otrzymuje brzmienie: 
 

„W przypadku odbiorców rozliczanych w systemie przedpłatowym opłaty za usługi 
dystrybucji: 
a) w części wynikającej ze składnika zmiennego stawki sieciowej, stawki jakościowej 

i stawki opłaty OZE pobierane są przed ich faktyczną realizacją, w wysokości 
ustalonej według zasad określonych w pkt 3.1.1.; 

b) w części wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej, stawki opłaty 
przejściowej oraz opłaty abonamentowej, pobierane są z chwilą dokonywania po 
raz pierwszy w danym miesiącu kalendarzowym zakupu określonej ilości energii 
elektrycznej oraz usług dystrybucyjnych. Opłaty te, pobierane są w pełnej 
wysokości za dany miesiąc i poprzednie miesiące, za które nie zostały pobrane 
wcześniej.” 

 

- wprowadza się nowe punkty 3.1.19.-3.1.23, które otrzymują brzmienie: 

 

„3.1.19. 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. 

3.1.20. 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 
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. 
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3.1.21. 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.  
3.1.22. 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. 

3.1.23. 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. W rozdziale 7 „Tabele cen i stawek opłat”: 

-  Tabela stawek opłaty przejściowej w punkcie 7.16. otrzymuje brzmienie: 

Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c (netto) 

Grupa Taryfowa  
poniżej 500 

kWh 

od 500 kWh 
do 1200 

kWh 

powyżej 
1200 kWh 

Bt21 2,10 X X X 

Bt21L 2,10 X X X 

Bt23L zima 2,10 X X X 

Bt23L lato 2,10 X X X 

B11 2,10 X X X 

B21 2,10 X X X 

B22 2,10 X X X 

B23 zima 2,10 X X X 

B23 lato 2,10 X X X 

C11 0,85 X X X 

C12a 0,85 X X X 

C12b 0,85 X X X 

C21 0,85 X X X 

C22a 0,85 X X X 

C22b 0,85 X X X 

R SN 2,10 X X X 

R nN 0,85 X X X 

Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c (netto) 

G11 X 0,24 1,00 3,15 

G12 X 0,24 1,00 3,15 

G12w X 0,24 1,00 3,15 
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 Wprowadza się punkt 7.18., który otrzymuje brzmienie: 
 

„7.18. We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE 
w wysokości 2,51 zł/MWh, wskazanej w art. 185 ustawy o OZE.” 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Decyzją z dnia 17 marca 2015 r. znak: DRE-4211-6(6)/2015/3158/XIV/JSz, ogłoszoną 
w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” nr 41 (1871) z 
dnia 17 marca 2015 r., została zatwierdzona ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla 
energii elektrycznej na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej przez Przedsiębiorstwo 
do stosowania. Według oświadczenia Przedsiębiorstwa, taryfa została wprowadzona do 

stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 kwietnia 2015 r. 
Pismem z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: ED-Ed3b 3612/02-16/15, uzupełnionym 

pismem z dnia 9 grudnia 2015 r. znak: ED-Ed3b-3612/03-16/15, Przedsiębiorstwo wystąpiło 
z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie zmiany stawek opłaty przejściowej, stawek 
jakościowych oraz dostosowania taryfy do ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478).  

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego 
materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało zmianę taryfy zgodnie 
z przepisami w zakresie stawek opłaty przejściowej oraz dostosowania taryfy do ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, natomiast w zakresie stawek 
jakościowych zmiana taryfy wymaga analizy wpływu również zmiany pozostałych stawek 
(które w szeregu przypadkach ulegają obniżeniu) dostawców Przedsiębiorstwa na jego 
koszty.  

Biorąc pod uwagę, że stawki opłaty przejściowej opublikowane przez Prezesa URE 
w Informacji Prezesa URE Nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie stawek 
opłaty przejściowej na rok 2016 oraz przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478), będą obowiązywać od 1 stycznia 
2016 r., uznałem za uzasadnione zatwierdzenie zmiany taryfy w części, tj. tylko w zakresie 
stawek opłaty przejściowej i dostosowania do przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 
o odnawialnych źródłach energii.  

Natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie zatwierdzenia zmiany taryfy w zakresie 
stawek jakościowych wymaga – jak wspomniano wyżej – dodatkowej analizy, dlatego też 
zostanie zawarte w odrębnej decyzji. W tym zakresie skierowano do Przedsiębiorstwa 
stosowne wezwanie.  

 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na 
mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub 
zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie 
sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny 
lub słuszny interes strony.  

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji. 
 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 183/2015 (2013) 17 grudnia 2015 r. 

22



 6 

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). 

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostanie 
skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - 
Energia elektryczna”. 

 

 Z upoważnienia 
Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki 
 

/-/ 
 

Adam Dobrowolski 

Dyrektor Departamentu 

Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła i 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymuje: 
 
1.    PKP Energetyka S.A. 

ul. Hoża 63/67 
00-681 Warszawa 

2.    aa 
 

Zwolnienie z opłaty skarbowej – 
art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej  
oraz cz. I pkt 53 ppkt 1 załącznika 
do ustawy 
Jarosław Szymanowski-Główny 
specjalista 
J 
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