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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Warszawa, 21 stycznia 2016 r.

DRE-4211-1(6)/2016/554/XI/JSz

DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) 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
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”,
zawartego w piśmie z dnia 31 grudnia 2015 r. znak: REW/1231/2015, uzupełnionego
pismami: z dnia 14 stycznia 2016 r. znak: REW/40/2016 oraz z dnia 19 stycznia 2016 r.
znak: REW/58/2016
postanawiam zatwierdzić
zmianę taryfy dla energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa, zatwierdzoną decyzją z dnia 14
listopada 2014 r. znak: DRE-4211-30(10)/2014/554/XI/JSz, zmienioną decyzjami: z dnia 17
grudnia 2014 r., znak: DRE-4211-76(3)/2014/554/XI/JSz, z dnia 30 listopada 2015 r. znak:
DRE-4211-43(3)/2015/554/XI/JSz oraz z dnia 15 grudnia 2015 r. znak: DRE-421143(5)/2015/554/XI/JSz, w zakresie ustalonych w niej stawek jakościowych oraz zapisu
dotyczącego stawki opłaty OZE, w sposób określony poniżej.
W punkcie 7.1. „Stawki opłat dla grup taryfowych B11, B21, B22, B23”, wiersz dotyczący
stawki jakościowej otrzymuje brzmienie:
Stawka jakościowa w zł/MWh

12,94

12,94

12,94

12,94

12,94

W punkcie 7.2. „Stawki opłat dla grup taryfowych C21, C22a”, wiersz dotyczący stawki
jakościowej otrzymuje brzmienie:
Stawka jakościowa w zł/kWh

0,0129

0,0129

W punkcie 7.3. „Stawki opłat dla grup taryfowych C11, C12a”, wiersz dotyczący stawki
jakościowej otrzymuje brzmienie:
Stawka jakościowa w zł/kWh

0,0129

0,0129

W punkcie 7.4. „Stawki opłat dla grupy taryfowej R”, wiersz dotyczący stawki jakościowej
otrzymuje brzmienie:
Stawka jakościowa w zł/kWh

0,0129
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Zapis o stawce opłaty OZE, umieszczony na końcu rozdziału 7 taryfy pod tabelami, otrzymuje
następujące brzmienie:
„We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości
2,51 zł/MWh, wskazanej w art. 185 ustawy o OZE. *)
Stawka opłaty OZE będzie obowiązywać od 1 lipca 2016 r. stosownie do ustawy z dnia 29
grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy – Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2015 r. poz. 2365).”
*)

UZASADNIENIE
Decyzją Prezesa URE z dnia 14 listopada 2014 r. znak: DRE-421130(10)/2014/554/XI/JSz, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki
– Energia elektryczna” nr 160 (1756) z dnia 14 listopada 2014 r., została zatwierdzona
ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla energii elektrycznej na okres 12 miesięcy od dnia
wprowadzenia jej przez Przedsiębiorstwo do stosowania.
Decyzja ta została następnie zmieniona decyzjami: z dnia 17 grudnia 2014 r.,
znak: DRE-4211-76(3)/2014/554/XI/JSz, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu
Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” Nr 222(1818) z dnia 17 grudnia 2014 r.,
z dnia 30 listopada 2015 r. znak: DRE-4211-43(3)/2015/554/XI/JSz, ogłoszoną w “Biuletynie
Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” Nr 137(1967) z dnia
30 listopada 2015 r., na mocy której m. in. przedłużono okres obowiązywania taryfy do dnia
29 lutego 2016 r. oraz z dnia 15 grudnia 2015 r. znak: DRE-4211-43(5)/2015/554/XI/JSz,
ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna”
Nr 162(1992) z dnia 15 grudnia 2015 r., na mocy której zmieniono w taryfie zapis o stawce
opłaty OZE.
Pismem z dnia 31 grudnia 2015 r. znak: REW/1231/2015, uzupełnionym pismami:
z dnia 14 stycznia 2016 r. znak: REW/40/2016 oraz z dnia 19 stycznia 2016 r.
znak: REW/58/2016, Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie
stawek jakościowych (wynikającą z zatwierdzenia taryfy PSE S.A. oraz taryfy ENERGAOPERATOR S.A.) oraz o zmianę zapisu dotyczącego stawki opłaty OZE.
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.
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).
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3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo
energetyczne, taryfa 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
/-/
Adam Dobrowolski
Dyrektor Departamentu
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej
na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej
w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I
pkt 53 tab.4 pkt 1)
Jarosław Szymanowski – Główny specjalista

Otrzymuje:
1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
2. aa
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