
   
 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OWR-4211-30/2016/177/V-B/AŁ           Wrocław, 08 grudnia 2016 r. 

 

 

 

 
DECYZJA  

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 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:  

ECO Jelenia Góra Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Jeleniej Górze 

zwanego dalej Przedsiębiorstwem, 

zawartego w piśmie z dnia 29 listopada 2016 r.,  
 

postanawiam 
 

zmienić taryfę dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji, Przedsiębiorstwa, 
zatwierdzoną decyzją z dnia 15 czerwca 2016 r., znak: OWR-4211-11/2016/177/V-
A/AŁ, w zakresie stawek opłaty przejściowej i stawki opłaty OZE i zmian redakcyjnych 
w tekście taryfy, obowiązujących od 1 stycznia 2017 r., w następujący sposób: 

1. W rozdziale 1. Informacje o taryfie pkt 1.1.5.  i  pkt 1.1.6.  otrzymują brzmienie:  

„1.1.5. ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
z 2015 r., poz. 478, z późn.zm.), zwanej dalej: „ustawą o OZE;  

1.1.6. Informacji Prezesa URE Nr 62/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie 
wysokości stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2017.” 

2. W rozdziale 1. Informacje o taryfie pkt 1.3.14. otrzymuje brzmienie: 

„1.3.14. Płatnik opłaty OZE – operator systemu dystrybucyjnego 
elektroenergetycznego.” 

3. W rozdziale 7. Stawki opłat, dotychczasowe stawki opłaty przejściowej zastępuje 
się następującymi stawkami: 

 
Grupa taryfowa Stawka opłaty przejściowej 

zł/kW/m-c 
C11 1,65 
C21 1,65 
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4. W rozdziale 7. Stawki opłat, wyrazy „We wszystkich grupach taryfowych 
wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 2,51 zł/MWh, wskazanej w art. 
185 ustawy o OZE”, zastępuje się wyrazami „We wszystkich grupach taryfowych 
wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości 3,7 zł/MWh, wskazanej 
w Informacji Prezesa URE, o której mowa w pkt. 1.1.6. niniejszej taryfy”. 

 
UZASADNIENIE 

 

Decyzją z dnia 15 czerwca 2016 r., znak: OWR-4211-11/2016/177/V-A/AŁ, ogłoszoną 
w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna Nr 72(2098) z dnia 
15 czerwca 2016 r., zatwierdziłem ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej przez 

Przedsiębiorstwo do stosowania.  

Pismem z dnia 29 listopada 2016 r., Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy 
w zakresie stawek opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE i zmian redakcyjnych z tym 
związanych. 
Zmiana ta wynika z konieczności zastąpienia: 
 stawek opłaty przejściowej, obowiązujących w 2016 r., stawkami zawartymi w art. 11 a) 

ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych 
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych 
sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905, z późn. zm.) – 
dodanym ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 925); 

 stawki opłaty OZE, obowiązującej w II połowie 2016 r., stawką wynikającą z Informacji 
Prezesa URE Nr 62/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty 
OZE na rok kalendarzowy 2017. 

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 uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym 

przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, w związku z czym postanowiłem orzec, jak 
w rozstrzygnięciu.  

 
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 Prawa 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 
Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – 
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.  

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

Nr 167 (2193) 12 grudnia 2016 r. 

3



 3 

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

 

       Z upoważnienia Prezesa  
          Urzędu Regulacji Energetyki  

      Urząd Regulacji Energetyki 
         Południowo-Zachodni Oddział Terenowy 

        z siedzibą we Wrocławiu 

starszy specjalista 

 Sławomir Siejko 
 
 
 
 
Otrzymuje: 

1. ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. 
Karola Miarki 46 
58-500 Jelenia Góra 

2. a/a 
 

Decyzja zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie 
art. 4 ustawy z  dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)  

Radca Prezesa URE 

Andrzej Łukasiewicz 
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