
      Wrocław, 7 lipca 2022 r. 
 PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OWR.4211.14.2022.24482.VII.KKu3 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385)  

po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa energetycznego: 

ESV9 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
z siedzibą w Siechnicach 

  zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 

zawartego w piśmie z dnia 3 czerwca 2022 r.,  

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz w 

zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G  

zatwierdzam 

ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz 

w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu 

Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2021 r., nr OWR.4211.23.2021.24482.VII.HK ze zm. 

stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 16 listopada 2021 r., nr OWR.4211.23.2021.24482.VII.KKu3 ogłoszoną 

w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki nr 221 (3466) z dnia 16 listopada 2021 r. Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę w zakresie 

dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G na 

okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Następnie zmienioną decyzją 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2022 r. nr OWR.4211.32.2021.24482.VII.HK 

ogłoszoną w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki nr 8 (3518) z dnia 17 stycznia 2022 r. 
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W dniu 3 czerwca 2022 r. na wniosek Przedsiębiorstwa, zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G ustalonej przez to 

Przedsiębiorstwo w związku ze zmianą kosztów przyjętych na pokrycie różnicy bilansowej 

ujętych w kalkulacji cen i stawek opłat.  

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 Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uznał, że zostały spełnione przesłanki 

określone w powyższym przepisie, umożliwiające zmianę decyzji.  

Mając powyższe na uwadze, 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 czternastu dni 

od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 

i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1805 ze zm.).  

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. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie z art. 32 

ust. 1 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 2022 r. poz. 1125 ze zm.). Strona może ubiegać się  

o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 100 i następnych ustawy  

o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie 

do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 
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4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 

odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydal 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 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do 

ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 

6. 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, za wyjątkiem stawki opłaty OZE, stawki opłaty kogeneracyjnej i stawki 

opłaty mocowej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r.  

 
 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
z upoważnienia  

 

Dyrektor 
Południowo-Zachodniego 

Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 
/-/ 

Anna Mielcarek 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Nr 163 (3674) 7 lipca 2022 r. 

4



ESV9 Sp. z o.o.
55-011 Siechnice, ul. Ciepłownicza 1A 

REGON 022501400 
NIP 8961539715

Zmiana taryfy dla energii elektrycznej 
w zakresie dystrybucji

oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych G

ESV9 Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpi^flpprzez 
Tadeusz
Data: 2 0 2 2 .0 m ^3 :3 4 :0 7  C E S T

Tadeusz Krupiński
NINIEJSZA TARYFA STANOWI 
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Anna Mielcarek

Siechnice, 2022
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W „Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej oraz w zakresie obrotu dla odbiorców grup taryfowych 
G ESV9 Sp. z o.o.", zwanej dalej Taryfą, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2021 roku 
znak OWR.4211.23.2021.24482.VII.HK ogłoszonej w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna z dnia 
16 listopada 2021 r. Nr 221 (3466), zmienionej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 stycznia 2022 znak 
OWR.4211.32.2021.24482.VII.HK wprowadza się następujące zmiany:

1. W Punkcie 7. pkt. 7.2 i 7.3 Taryfy otrzymują nowe brzmienie:

„7.2. Stawki opłat za usługi dystrybucji

Gr
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a 
ta

ry
fo

w
a

Stawka
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Składnik zmienny stawki sieciowej

Składnik stały 
stawki sieciowej
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zł/MWh zł/ MWh zł/MW/mc

B21 9,49 76,91 11 200,00
B22b 9,49 79,82 64,77 11 200,00

zł/kWh zł/kWh zł/kW/mc
C21 0,0095 0,1556 12,92
C31 0,0095 0,1477 12,36
C l i 0,0095 0,2007 2,76
G i l 0,0095 0,1994 8,34 zł/mc

0,0095 0,1994’G12as 0,1994
0,03992 16,68 zł/m-c

1 - stawka opłaty obowiązująca jeżeli zużycie energii elektrycznej nie przewyższa ilości energii elektrycznej zużytej w okresie wskazanym w pkt. 2.1.10-2.1.13.
2 - stawka opłaty obowiązująca dla ilości energii elektrycznej przewyższającej ilość zużytą w okresie wskazanym w pkt.. 2.1.10-2.1.13.

Stawka opłaty  
abonam entowej

O kres
rozliczen iow y B21 B22b C31 C21 C l i

G i l G12as

zł/miesiąc 1 miesiąc 27,50 27,50 17,10 17,10 4,20 2,43 2,43

7.3. Grupy taryfowe B21em, C31em, C21em, C lle m

Grupa
taryfowa

Stawka
jakościowa Składnik zmienny 

stawki sieciowej
Składnik stały 

stawki sieciowej
Stawka opłaty 

abonamentowej

zł/MWh zł/MWh zł/MW/m-c zł/m-c

B21em 9,49 153,82 11 
115,372)

2 800,0011 
11 200,002) 27,50

zł/kWh zł/kWh zł/kW/m-c zł/m-c

C21em 0,0095 0,31121>
0,23342>

3,23 2) 
12,922> 17,10

C31em 0,0095 0,29541> 
0,22 162>

3,09 11 
12,362> 17,10

C lle m 0,0095 0,40141)
0,30112>

O ^ 11
2,762’ 4,20

2) - stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.15. ppkt 1, 

2) - stawka stosowana w odniesieniu do odbiorców spełniających kryteria wskazane w punkcie 2.1.15. ppkt 2

Zmiana Taryfy ESV9 Sp. z o.o. Południowo-Zai 
Urzędu' 

z siedzi1

ialu Tere&we 
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carek
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2. Punkt 8 taryfy otrzymuje nowe brzmienie:

„8. Tabele cen energii elektrycznej dla odbiorców grup taryfowych G

Grupa taryfowa G i l
Cena energii elektrycznej (zł/kWh) 0,4725

u

Pozostałe zapisy Taryfy pozostają bez zmian.

Poludniowo-Zach< 
Urzędu 

z siedzi

Anna

Terenowegi
;etyki
twiu

Zmiana Taryfy ESV9 Sp. z o.o. 3
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