
 
Informacja 

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 28 września 2016 r., nr OKA-4211-5(20)/2016/1381/IX/AZa, 

odmawiającej zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej ustalonej przez 
Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Spółka z o. o. z siedzibą w Rybniku, 

w części dotyczącej stawek opłat za usługi dystrybucji i warunków ich stosowania 
dla grupy taryfowej A23 

 
 
W dniu 13 stycznia 2016 r. na wniosek Zakładu Dostaw Nośników Energetycznych Spółka z o. o. 
z siedzibą w Rybniku (zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”), posiadającego koncesje  
na dystrybucję energii elektrycznej oraz obrót energią elektryczną, zostało wszczęte 
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej, 
ustalonej przez to Przedsiębiorstwo. W taryfie tej Przedsiębiorstwo po raz pierwszy wydzieliło 
dodatkową grupę taryfową zasilaną z sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia, do której 
zakwalifikowało wyłącznie jednego odbiorcę, tj. Tauron Dystrybucja S.A. Decyzją z dnia 16 maja 
2016 r., nr OKA-4211-5(12)/2016/1381/IX/AZa, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany  
dalej: „Prezesem URE”) zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla energii 
elektrycznej w części dotyczącej stawek opłat za usługi dystrybucji i warunków ich stosowania 
dla grup taryfowych B23, C22a, C21, C11, C12a i G11 uznając, że w tej części Przedsiębiorstwo 
opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i art. 45 ustawy – Prawo 
energetyczne oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. 
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 
elektryczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1200), zwanego w dalszej części decyzji „rozporządzeniem 
taryfowym”. Jednocześnie Prezes URE wskazał, że „Rozstrzygnięcie w przedmiocie zatwierdzenia 
taryfy w zakresie grupy taryfowej A23 wymaga dalszej analizy i zostanie zawarte w odrębnej 
decyzji”. 
Po dokonaniu wnikliwej analizy sprawy Prezes URE uznał, że taryfa dla energii elektrycznej,  
w części dotyczącej stawek opłat za usługi dystrybucji i warunków ich stosowania dla grupy 
taryfowej A23, ustalona została przez Przedsiębiorstwo niezgodnie z zasadami oraz przepisami 
rozporządzenia taryfowego i decyzją z dnia 28 września 2016 r., nr OKA-4211-5(20)/2016/ 
1381/IX/AZa, odmówił jej zatwierdzenia.  
Przedmiotowa decyzja została przekazana Przedsiębiorstwu.  
 

     Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 

/-/ 

                     Marek Miśkiewicz 

                   Dyrektor 
    Południowego Oddziału 
        Terenowego Urzędu 
        Regulacji Energetyki 

                z siedzibą w Katowicach  
 
 
 
 
 
 
Katowice, dnia 28 września 2016 r.      
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