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Łódź, dnia 12 stycznia 2016 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OŁO-4211-46(7)/2015/2016/4439/VII/BG
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23)
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:
„ELEKTRIX” Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,
zawartego w piśmie z dnia 11 grudnia 2015 r. (pismo znak: 5249/2015), uzupełnionego
pismem z dnia 30 grudnia 2015 r. (pismo znak: 5608/2015) oraz pismem z dnia
5 stycznia 2016 r. (pismo znak: 124/2016), w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii
elektrycznej
postanawiam
zatwierdzić taryfę dla energii elektrycznej w części dotyczącej stawek opłaty
przejściowej oraz stawki opłaty OZE:
1) Wysokość stawek opłaty przejściowej przedstawia poniższa tabela:
Grupa taryfowa
Stawka opłaty przejściowej
[zł/kW/m-c]
B21, B23
2,10
C22b, C21, C11
0,85
2) We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE
w wysokości 2,51 zł/MWh, wskazanej w art. 185 ustawy o OZE.
UZASADNIENIE
W dniu 16 grudnia 2015 r., na wniosek „ELEKTRIX” Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, posiadającego koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, zostało wszczęte postępowanie
administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej, ustalonej przez
to Przedsiębiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwo
energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla energii elektrycznej oraz proponuje
okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa
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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 ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało
taryfę zgodnie z ww. przepisami jedynie w zakresie stawek opłaty przejściowej
[stawki są zgodne z zawartymi w informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
nr 41/2015 z dnia 19 października 2015 r. w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok
2016] oraz w zakresie stawki opłaty OZE [stawka wynika z ustawy z dnia 20 lutego
2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r., poz. 478)]. Natomiast
w pozostałym zakresie taryfa wymaga dalszej szczegółowej analizy. Rozstrzygnięcie
w przedmiocie zatwierdzenia taryfy w pozostałym zakresie, ze względu na powyższe
okoliczności, zostanie zawarte w odrębnej decyzji.
Mając powyższe na uwadze, postanowiłem orzec jak w sentencji.
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
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94c.
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

DYREKTOR
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi
/-/
Jadwiga Goździk
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
w dniu 14 grudnia 2015 r.
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
Beata Głębska
Gł. Specjalista

Otrzymuje:
1. Pan Wojciech Gryczon Pełnomocnik
„ELEKTRIX” Sp. z o.o.
02-650 Warszawa, ul. Bukietowa 5 lok U1
2. a/a
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