
                               
Katowice, dnia 15 lutego 2016 r. 

                                 PREZES 
        URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 Nr OKA-4211-7(5)/2016/4336/VII/AZa/Zmd 
 

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 ze zm.)   

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego: 
ArcelorMittal Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 

(zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”)  
zawartego w piśmie z dnia 15 grudnia 2015 r.   

zmieniam 

moją decyzję z dnia 21 września 2015 r., Nr OKA-4211-28(11)/2015/4336/VII/AZa z późn. zm., 
zatwierdzającą Przedsiębiorstwu taryfę dla energii elektrycznej, w zakresie następujących 
punktów zawartych w tej taryfie, stanowiącej załącznik do ww. decyzji:  
  

1. tabela nr 8.1 zawierająca stawki opłat dla grup taryfowych B23, B21 i B31 „Obszar  
Dąbrowy Górniczej”, otrzymuje brzmienie: 
 

STAWKA OPŁATY (netto) 
GRUPA TARYFOWA 

B23 B21 B31 
Dystrybucja 
Stawka jakościowa w zł/MWh 12,94 
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 46,89 118,30 38,20 
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 7,01 7,50 4,48 
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/odbiorcę 127,20 
Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 2,10 

 

2. tabela nr 8.2 zawierająca stawki opłat dla grup taryfowych C11,C12a, C21 i C22a „Obszar  
Dąbrowy Górniczej”, otrzymuje brzmienie: 

 

STAWKA OPŁATY (netto) 
GRUPA TARYFOWA 

C11 C12a C21 C22a 
Dystrybucja 
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0129 
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,2434 0,1073 0,2272 0,1805 
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 2,63 8,57 8,00 
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/odbiorcę 4,16 8,40 
Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,85 

 

3. tabela nr 9.1 zawierająca stawki opłat dla grup taryfowych C11 i C21 „Obszar Sosnowca”, 
otrzymuje brzmienie: 

 

STAWKA OPŁATY (netto) 
GRUPA TARYFOWA 
C11 C21 

Dystrybucja 
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0129 
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,1405 
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 3,68 
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/odbiorcę 5,10 
Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,85 
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4. tabela nr 9.2 zawierająca cenę i stawki opłat dla grupy taryfowej G11 „Obszar Sosnowca”, 
otrzymuje brzmienie: 

 

CENA LUB STAWKA OPŁATY (netto) 
GRUPA TARYFOWA 

G11 
Obrót 
Cena za energię elektryczną w zł/kWh 0,2365 
Dystrybucja 
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0129 
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,2799 
Składnik stały stawki sieciowej w zł/m-c 0,10 
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/odbiorcę 0,50 
Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c (poniżej 500 kWh) 0,24 
Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c (500 – 1 200 kWh) 1,00 
Stawka opłaty przejściowej w zł/m-c (powyżej 1 200 kWh) 3,15 

 

5. tabela nr 10.1 zawierająca stawki opłat dla grup taryfowych B21 i B23 „Obszar Krakowa”, 
otrzymuje brzmienie: 

 

STAWKA OPŁATY (netto) 
GRUPA TARYFOWA 

B21 
B23 
lato 

B23 
zima 

Dystrybucja 
Stawka jakościowa w zł/MWh 12,94 
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 37,14 36,03 
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 7,52 4,87 
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/odbiorcę 70,01 78,76 
Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 2,10 

 

6. tabela nr 10.2 zawierająca stawki opłat dla grup taryfowych C11,C12b, C21, C22b i R „Obszar 
Krakowa”, otrzymuje brzmienie: 

 

STAWKA OPŁATY (netto) 
GRUPA TARYFOWA 

C11 C12b C21 C22b R 
Dystrybucja 
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0129 
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,0808 0,0806 0,0762 0,0668 0,0762 
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 4,70 4,69 8,34 8,15 8,34 
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/odbiorcę 5,25 12,25 X 
Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,85 

 
7. tabela nr 11.1 zawierająca stawki opłat dla grupy taryfowej B21 „Obszar Świętochłowic”, 

otrzymuje brzmienie: 
 

STAWKA OPŁATY (netto) 
GRUPA TARYFOWA 

B21 
Dystrybucja 
Stawka jakościowa w zł/MWh 12,94 
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh 89,07 
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 4,90 
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/odbiorcę 25,00 
Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 2,10 

 
8. tabela nr 11.2 zawierająca stawki opłat dla grup taryfowych C11, C12a, C21 i C22a „Obszar 

Świętochłowic”, otrzymuje brzmienie: 
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STAWKA OPŁATY (netto) 
GRUPA TARYFOWA 

C11 C12a C21 C22a 
Dystrybucja 
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0129 
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,1376 0,1243 
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 8,48 7,37 
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/odbiorcę 4,44 8,13 
Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,85 

 
9. tabela zamieszczona w punkcie 12., zawierająca stawki opłat dla grup taryfowych C11, C12a, 

C21 i C22a „Obszar Zdzieszowic”, otrzymuje brzmienie: 
 

STAWKA OPŁATY (netto) 
GRUPA TARYFOWA 

C11 C12a C21 C22a 
Dystrybucja 
Stawka jakościowa w zł/kWh 0,0129 
Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/kWh 0,1476 0,1017 0,1454 0,1012 
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW/m-c 1,82 5,93 
Stawka opłaty abonamentowej w zł/m-c/odbiorcę 3,40 15,15 
Stawka opłaty przejściowej w zł/kW/m-c 0,85 

 
10. punkt 13 otrzymuje 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 dnia 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 z dnia 21 września 2015 r., Nr OKA-4211-28(11)/2015/4336/VII/AZa z późn. zm., 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Przedsiębiorstwu taryfę dla energii elektrycznej 
na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.  
Pismem z dnia 15 grudnia 2015 r. (data wpływu: 20 stycznia 2016 r.) Przedsiębiorstwo 
przedłożyło wniosek o zmianę taryfy dla energii elektrycznej w zakresie stawek opłat za 
świadczone usługi dystrybucji w związku ze zmianą ponoszonych kosztów zakupu usług 
dystrybucyjnych wynikającą ze stawek opłat zawartych w taryfie Tauron Dystrybucja S.A., 
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2015 r., nr DRE-
4211-67(11)/2015/2698/IX/DK. Ponadto Przedsiębiorstwo wniosło o dostosowanie taryfy do 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 ze 
zm.), w związku z ustawą z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz ustawy – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2365).  
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. 

W niniejszej sprawie uznano, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym przepisie, 
umożliwiające niniejszą zmianę, w związku z czym orzeczono 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, 
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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 Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - 
ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia 
elektryczna”. 

4. Doręczenie decyzji następuje zgodnie z art. 40 § 2 Kpa.  
 
 

     Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 

/-/ 

                     Marek Miśkiewicz 

                   Dyrektor 
   Południowego Oddziału 
       Terenowego Urzędu 
      Regulacji Energetyki 

              z siedzibą w Katowicach 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: 
Pan Juliusz Wysocki 
pełnomocnik ArcelorMittal Poland S.A. 
Al. J. Piłsudskiego 92, 
41-308 Dąbrowa Górnicza  

 
 

Decyzja niniejsza jako wydana w trybie szczególnym 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) 

 
 

Andrzej Zawiązalec – Główny specjalista 
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