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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia 15 grudnia 2016 r.

DRE.WRE.4211.11.6.2016.AKo
DECYZJA
Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 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.) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego: ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. z siedzibą
w Nowym Dworze Mazowieckim,
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,
zawartego w piśmie z dnia 20 września 2016 r., znak: 240/2016/AI, uzupełnionego: pismem z dnia 27
października 2016 r., znak: E.Z.257/2016/OK, pismem znak: E.Z.261/2016/AI, które doręczono osobiście do
Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 7 listopada 2016 r., oraz pismem z dnia 13 grudnia 2016 r., znak:
E.Z.286/2016/AI, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej
zatwierdzam
taryfę dla energii elektrycznej w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz stawki opłaty OZE,
obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r.
1) Wysokości stawek opłaty przejściowej przedstawia poniższa tabela:
Grupa taryfowa
Stawka opłaty przejściowej
zł/kW/m-c
1,65

C21, C11
Grupa taryfowa R

Stawka opłaty przejściowej
zł/kW/m-c
1,65

- nN
Grupa taryfowa G11

Stawka opłaty przejściowej
[zł/m-c]
0,45
1,90
6,50

- poniżej 500 kWh
- 500 kWh do 1200 kWh
- powyżej 1200 kWh

2) We wszystkich grupach taryfowych wprowadza się stawkę opłaty OZE w wysokości
3,70 zł/MWh, wskazanej w Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 62/2016, z dnia 22
listopada 2016 r. dotyczącej wysokości stawki OZE na rok kalendarzowy 2017
UZASADNIENIE
W dniu 27 września 2016 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, 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
koncesję ustala taryfę dla energii elektrycznej oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa
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podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o
z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44–46 ustawy – Prawo energetyczne.

ile

jest

zgodna

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego
ustalono, że
Przedsiębiorstwo opracowało taryfę
zgodnie
w ww. przepisami jedynie
w zakresie stawek opłaty przejściowej i stawki opłaty OZE, natomiast w pozostałym zakresie taryfa wymaga
jeszcze dodatkowych wyjaśnień, a zatem dalszej analizy.
Biorąc pod uwagę, że poziomy stawek opłaty przejściowej zostały opublikowane 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.) – dodany 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) oraz,
że stawka opłaty OZE wynika z Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 62/2016, z dnia 22
listopada 2016 r. dotyczącej wysokości stawki OZE na rok kalendarzowy 2017, uznałem za uzasadnione
zatwierdzenie taryfy w części, tj. tylko w zakresie tych stawek.
Natomiast rozstrzygnięcie w przedmiocie zatwierdzenia taryfy w pozostałym zakresie wymaga – jak
wspomniano wyżej – wyjaśnień, a zatem dalszej analizy, dlatego też 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).
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”.

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

Z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
Adam Dobrowolski
Dyrektor Departamentu
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Angelika Koźlik – specjalista

Otrzymuje
1. ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.
ul. Zakroczymska 30 lok. 118
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
2. a/a
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