
                       
                          PREZES                                                                           Warszawa, dnia 10 kwietnia 2019 r. 

 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRE.WRE.4211.43.14.2018.2019.JCz 

 

D E C Y Z J A 

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 2018 r. poz. 755, ze zm.) oraz art. 104 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2096 z późn. zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego  

Pilkington Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu 

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 

zawartego w piśmie z dnia 10 sierpnia 2018 r. (bez znaku),  

uzupełnionego pismami: 

z dnia 1 października 2018 r. (bez znaku), z dnia 22 listopada 2018 r. (bez znaku),  

z dnia 7 stycznia 2019 r. (bez znaku), z dnia 25 stycznia 2019 r. (bez znaku),  

oraz z dnia 25 marca 2019 r. (bez znaku) 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej, 

uwzględniając fakt, że w dniu 30 stycznia 2019 r. została wydana decyzja,  

znak: DRE.WRE.4211.43.10.2018.2019.JCz, zatwierdzająca taryfę dla usług dystrybucji energii 

elektrycznej w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz stawki opłaty OZE,  

obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. jak również w zakresie stawki opłaty kogeneracyjnej 

obowiązującej od 25 stycznia 2019 r. 

zatwierdzam w pozostałej części 

ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej,  

na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania, stanowiącą załącznik do 

niniejszej decyzji i uwzględniającą treść ww. decyzji częściowej 

 

U Z A S A D N I E N I E  

W dniu 13 sierpnia 2018 r., na wniosek Przedsiębiorstwa Pilkington Polska Sp. z o.o.  –  

z siedzibą w Warszawie, posiadającego koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej  

w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, zostało wszczęte postępowanie administracyjne  

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej, ustalonej przez to 

Przedsiębiorstwo. 

Decyzją z dnia 30 stycznia 2019 r., znak: DRE.WRE.4211.43.10.2018.2019.JCz, opublikowaną  

w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna” Nr 17 (2652)  

z dnia 30 stycznia 2019 r., taryfa została zatwierdzona jedynie w części dotyczącej stawek opłaty 
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przejściowej oraz stawki opłaty OZE obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. jak również  

w zakresie stawki opłaty kogeneracyjnej obowiązującej od 25 stycznia 2019 r. Natomiast  

w pozostałym zakresie taryfa, z uwagi na wejście w życie z dniem 31 grudnia 2018 r. ustawy  

z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. poz. 2538), nie mogła zostać zatwierdzona.  

Dopiero ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku 

akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę  

o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie 

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz ustawę  

o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. poz. 412), wyłączyła  

z dniem 6 marca 2019 r. stosowanie ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. w odniesieniu do 

działalności w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej i umożliwiła 

kontynuowanie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy w pozostałym 

zakresie.  

Po przeprowadzeniu dalszego postępowania administracyjnego, na podstawie 

zgromadzonego materiału dowodowego stwierdzono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę  

w pozostałej części zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy – Prawo energetyczne 

oraz przepisami rozporządzenia Ministra Energii Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r.  

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną (Dz. U. poz. 503).  

Ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie stawki opłat zostały skalkulowane na podstawie 

uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności zaplanowanych na rok obowiązywania taryfy. 

Stanowiąca załącznik do niniejszej decyzji taryfa stanowi tekst ujednolicony, uwzględniający 

również treść, wskazanej powyżej, decyzji częściowej.  

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji. 

P O U C Z E N I E 

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, 

w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.)). Odwołanie należy przesłać 

na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie wartości przedmiotu 

sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 

zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 ustawy – 

Kodeks postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie  

z art. 32 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 300, z późn. zm.). 

4. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 

i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy 

prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. 
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5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy 

– Kodeks postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 

publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, 

decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego). 

6. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, 

decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 

Energetyki - Energia elektryczna”. 

7. 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 wyjątkiem stawki opłaty OZE i stawek opłaty przejściowej obowiązujących 

od dnia 1 stycznia 2019 r. oraz stawki opłaty kogeneracyjnej obowiązującej od dnia  

25 stycznia 2019 r.  

 

 

Z upoważnienia  

Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki  

/-/ 

Adam Dobrowolski 

Dyrektor Departamentu 

Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 

1. Pełnomocnik Piotr Lentyński 
Grupa P4B 
ul. Piotrkowska 146 
90-063 Łódź 

2. a/a 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości  10 zł.  

 

 

Jolanta Czapla - Radca Prezesa 
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