Katowice,

dni

grudnia 20LS r.

PREZES

URZEDU REGULACII ENERGETYKI
Nr OKA-42 L 1-5 9 (s)/ 20LS / 22523 / tt / AZa / Zmd
DECYZIA

czerwca 1950 r. - Kodeks postqpowania
administracyjnego (Dz. U. 220t3 r. poz.267 ze zm.) w zwi4zku z art.30 ust. 1 ustawy
z dnia 1.0 kwietni a L997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. L059 ze zm.)

Na podstawie art. 155 ustawy

z dnia L4

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiqbi orstwa
PS

en

ergetycznego

:

Operator Sp6lka zograniczonq odpowiedzialno6ciq z siedzibq w Chorzowie,
fzwanego dalej,,Przedsiqbiorstwem")
zawartego w piSmie z dnia 16 listopada 2015 r.

zmieniam

od dnia 1 stycznia 2016 r., mojE decyzjg z dnia 19 marca 20L5 r., Nr OKA-421180(10)/20t4/20t5/22523/ll/CW, zatwierdzaj4c4 Przedsiqbiorstwu taryfq dla energii
elektrycznej, poprzez zatwierdzenie ustalonej przez Przedsiqbiorstwo
zalqcznik do niniejszej decyzji zmiany taryfu dla energii elektrycznej.

i

stanowiEcej

UZASADNIENIE

Decyzj4z dnia 19 marca 2015 r., Nr 0KA-4211-80(10)/201,4/20L5/22523/IUCW, Prezes
Urzqdu Regulacji Energetyki zatwierdzil ustalonE przez Przedsiqbiorstwo taryfq dla
energii elektrycznej na okres 12 miesiqcy od dnia wprowadzenia tary$r do stosowania.
Pismem z dnia 16 listopada 2015 r. Przedsiqbiorstwo wnioslo o zatwierdzenie zmiany
taryfy dla energii elektrycznej w zakresie stawek optaty przej5ciowej. Zmiana ta wynika
z konieczno5ci zastqpienia stawek oplaty przejSciowej, stawkami zawartymi
w Informacji Prezesa URE Nr 4L/20L5, z dnia L9 paidziernika 2015 r., w sprawie
stawek oplaty przejSciowej na rok 20L6. Ponadto Przedsiqbiorstwo wnioslo
o uwzglqdnienie w zmianie taryff postanowief ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.
o odnawialnych 2r6dlach energii (Dz. U. 220L5 r. poz. 478).
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postqpowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na
mocy kt6rej strona nabyla prawo, moZe byd w ka2dym czasie za zgodq strony uchylona
lub zmieniona przez organ administracji publicznej, kt6ry jE wydal, je2eli przepisy
szczeg6lne nie sprzeciwiajq siq uchyleniu lub zmianie takiej d,ecyzji i przemawia za tym
interes spoleczny lub sluszny interes strony.

W niniejszej sprawie uznano, 2e zostaly spelnione przeslanki okreSlone w powy2szym
przepisie, umo2liwiajEce niniejszE zmianq ,w zwiqzkv z czym orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
1.

Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Sqdu Okrqgowego w Warszawie - S4du Ochrony
Konkurencji i Konsument6w, za moim poSrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej

dorqczenia(art.30ust.2i3ustawy-Prawoenergetyczneorazart.4T946pktliart.4T94TSl
Kodeksu postQpowania cywilnego).
Odwolanie od decyzji powinno czyni(. zadoSt wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz
zawierat. oznaczenie zaskar2onej decyzji i warto3ci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzut6w,zwigzle
ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a takZe zawierat wniosek o uchylenie albo o zmianq decyzji
w calo6ci lub w czg6ci (art.479+s Kodeksu postqpowania cywilnego).

Odwolanie naleZy przesla6 na adres Poludniowego Oddzialu Terenowego Urzqdu Regulacii
Energetyki - ul. Sokolska 65,40-087 Katowice.
Stosownie do art.31 ust.3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzjawrazze zmianq
taryfy zostanq skierowane do ogloszenia w ,,Biuletynie BranZowym Urzqdu Regulacji Energdtfki.
.

Energia elektryczna'

{
I
ZupowaLnienia Prezesa
Urzqdu Regulacj i Energetyki

Otrzvmuie:
PS Operator Sp. z o. o.
Aleja R62ana 2
41-501 Chorz6w

Ninieisza decyzja jest zwolniona z oplaty skarbowel na podstawie art. 4 ustawy z dnia L6 listopada 2006
(Dz.U.z 2015 r. poz. 783 ze zm.) w zwiqzku ztre(ci4zal4cznika do tej ustawy (czg56 I pkt 53 ppkt 1)

2

r.

o oplacie skarbowej

PS OPERATOR Sp6lka z ograniczon4 odpowiedzialnoSciq
z siedzibq w Chorzowie

ZMIANA TARYFY
DLA
ENERGII ELEKTRYCZNEJ

NINIEJSZA ZMIANA TARYFY STANOWI

ZAL4CZNIK
DO DECYZJI PREZESA URE
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PS OPERATOR Sp. z o.o.
4l-501 Chorz6u.

;11. R62ana 2
adres do korespondencji

40-156 Kaiowice, Ul, Konduhorska 33
NIP 627-273.35.71 iiEijCfl :d3085637

Chorz6w, 2015 r.

W taryfie dla energii elektrycznej ustalonej przez PS OPERATOR Sp. z o. o. z siedzibq
w Chorzowie, stanowiqcej zalEcznik do decyzji Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki z dnia
19 marca 2015 r.,

Nr OKA-421l-80(10)l20l4l20l5l22523llVCW, wprowadza sig nastgpuj4ce

nriany:

l. pkt l.l lit. e) otrzymuje brzmienie: ,,Informacji

Prezesa URE Nr 4I/2015, z dnia
l9 paidziernika 2015 r., w sprawie stawek oplaty przejiciowej na rok 2016",
2. dodaje sig pkt l.l lit. f) w brzmieniu: ,,ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych
irddlach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478), zwanej dalej: ,,ustawq o OZE" ",
3. w pkt 1.2.3. lit. c) dodaje sig tiret pi4ty w brzmieniu: ,,zapewnienia dostgpnoici energii
elektrycznej ze irddel odnawialnych w krajorym systemie elehroenergetycznym (stawka
oplaty OZE)",

4. dodaje sig pkt 1.3.16. w brzmieniu ,,Platnik oplaty OZE operator systemu
dystrybucyjnego elehroenergetycznego oroz operator systemu przesylowego
eIektroenergetycznego. ",

5. punkt 3.1.1. otrzymuje brzmienie: ,,Oplatg zo iwiadczenie uslug dystrybucji dla
olveilonego odbiorcy, zasilanego z danego poziomu napigt znamionowych, oblicza sig
wedlugwzoru:
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oplata za iwiadczenie uslugi dystrybucji obliczona dla danego odbiorcy,
w zl;
skladnik staly stawki sieciowei, w zl/kWmiesiqc;
moc umowna olcreilona dla danego odbiorcy, w kW;
skladnik zmienny stawki sieciowei, w zl/MW lub zl/kWh;
iloit energii pobranej z sieci przez odbiorcA, w MWh lub kW;
stqwka iakoiciowa, w zl/MWh lub w zl/kW:
iloSt energii elektrycznej zu2ytej przez odbiorcg oroz innych odbiorcdw
przylqczonych do jego sieci korzystajqcych z lcrajowego systemu
elektroenergetycznego w MWh lub kWh;
stawka oplaty przeiiciowei, w zl/kWmiesigc;
stawka oploty OZE, w zl/MW;
iloit energii elehrycznej pobronej i zuzytej przez odbiorcA kortcowego,
o kt6rei mowa w ph 3.1.13 w MW;
oplata abonamentowa, w zl.

pkt 3.1.4. lit. b) otrzymuje brzmienie: ,,sumy mocy przylqczonych odbiornikdw,
uzgodnionego w umowie czosu ich przylqczenia i sumy skladniko zmiennego stowki

sieciov,ej, stawki jokoiciowej oraz stawki oplaty OZE",
7 pkt 3.1.5. otrzymuje brzmienie:,,Oplata za uslugi dystrybucji dla rozliczanych w grupie
taryfowej R silnikdw syren alarmowych stanou,i iloczyn sumy skladnika zmiennego stawki
sieciowej, stawki jakoiciowej oroz stqwki oplaty OZE i miesigcznego poboru energii
elehrycznej, h6ry ustala sig na poziomie I kyl/h. ",
pkt 3.1.12. lit. a) otrzymuje brzmienie; ,w czgici wynikajqcej ze skladnika zmiennego
stawki sieciowej, stawki jakoiciowej i stawki oplaty OZE pobierone sq przed ichfaktycznq
realizacjq, w wysokoici ustalonej wedlug zasad olcreilonych w punkcie 3. I. I . ",
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9. dodaje sig pkt 3.1.13. w brzmieniu: ,,Platnik oplaty OZE oblicza naleinq oplotg OZE jako
iloczyn stawki oplaly OZE oraz iloici energii elehrycznej pobranej z sieci i zuitej przez
odbior cdw koric owyc h przylqczonyc h :
a) bezpoirednio do sieci danego platnika oplaty OZE;
b) do sieci przedsigbiorstwa energetycznego wykonujqcego dzialalnoit gospodarczq w
zakresie dystrybucji energii elektrycznej, niebgdqcego platnikiem oplaty OZE,
przylqczonego do sieci platnika oplaty OZE;
c) do sieci przedsigbiorstwa energetycznego wytwarzajqcego energig elektrycznq

przylqczonego do sieci platnika oplaty OZE bezpoirednio lub poprzez siet
przedsigbiorstwa energetycznego iwiadczqcego na ich rzecz uslugg dystrybucji energii
elehrycznej. ",
10. dodaje sig pkt 3.1.14. w brzmieniu;,,Podstawq do obliczenia oplaty OZE pobieranej od
odbiorcy przemyslowego, ktdry zlozyl oiwiadczenie, o kthrym mowo w art. 52 ust. 3
ustowy o OZE, i dla ktdrego wartoit wspdlczynnika intenslrwnoici zu2ycio energii
elehrycznej, o ktdrym mowo w art. 53 ust. 2 ustawy o OZE, wyniosla:
a) nie mniej niz 30% i nie wigcej ni| 20% - jest 80%o,
b) wigcej niz 20o% i nie wigcej ni2 40% - jest 60%o,
c) wigcej niz 40% - jest l5%o
- iloici energii elehrycznej pobranej z sieci i zuiytej przez tego odbiorcA w danym
olcr e sie rozl i cze niow!fr . ",
11. dodaje sig pkt 3.1.15. w brzmienit: ,, Energig elektrycznq zu2lutanq przez:
a) przedsigbiorstwa energetyczne wykonujqce dzialalnoit gospodarczq w zalcresie
dystrybucji energii elehrycznej niebgdqce platnikami oplaty OZE,
b) przedsigbiorstwa energetyczne wykonujqce dzialalnoit gospodorczq w zakresie
wytwdrzania energii elektrycznej
- w czgici, w jakiej nie jest zuiywana do jej wytwarzania, dystrybucji, tnuzglgdnia sig w
iloiciach energii elektrycznej, w odniesieniu do hdrej pobiera sig oplatg OZE. ",
12. dodaje sig pkt 3.1.16. w brzmieniu: ,,W przypadku gdy przedsigbiorstwo energetyczne
wykonujqce dzialalnoit gospodarczq w zalcresie dystrybucji energii elektrycznej,
niebgdqce platnikiem oploly OZE, jesl przylqczone jednoczeinie do sieci wigcej niZ
jednego platnika oplaty OZE, wnosi oplatg OZE do kaZdego z tych platnik6w,
proporcjonalnie do iloici energii elehrycznej pobranej z sieci platnikdw oplaty OZE w
olve s ie rozl icze ni owym. ",

dodaje sig

pkt 3.1.17. w brzmieniu:

,,Przedsigbiorstwo energetyczne wytwarzajqce
energig elektrycznq przylqczone jednoczeinie do sieci wigcej niZ jednego platnika oplaty
OZE wnosi oplatg OZE do knZdego z tych platnik6w, proporcjonalnie do iloici energii
elektrycznej wprowadzonej do sieci platnikow oplaty OZE w olcresie rozliczeniowym.",
14. pkt 7. ,,Tabela stawek oplat za uslugi dystrybucji" otrzymuje nastgpujqce brzmienie:
13.

STAWKI OPI,AT ZA USLUGI
DYSTRYBUCJI
Skladn k zmienny stawki sieciowei w zllkWh
Skladn k staly stawki sieciowei w zllkW/m-c
Stawka oplaty abonamentowei w zllm-c
Stawka oplaty przei6ciowei w zllkW/m-c
Stawka iakoSciowa w zllkWh

GRUPA TARYFOWA
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0,1252
7,74
9,80

0,1464
2,13
4,10
0,85
0,01

R
0,1445
9,29

l5

We wszystkich grupach taryfowych wprowadza sig stawkg oplaty OZE
2,51 zllMWh, wskazanej w art. 185 ustawy o OZE.
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