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       PREZES             Kraków, dnia  12 stycznia 2023 r. 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OKR.4211.25.2022.EŚ 

D E C Y Z J A 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), 

po rozpatrzeniu 

wniosku przedsiębiorstwa energetycznego ESV Wisłosan Sp. z .o.o.  z siedzibą w Nowej Dębie 

(zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”), z dnia 16 grudnia 2022 r., znak: KW/DFT/1327/EW/12/2022, 

uzupełnionego pismami z dni: 20 grudnia 2022 r., znak: KW/DFT/1335/EW/12/2022, 21 grudnia 2022 r., 

znak: KW/DFT/1343/EW/12/2022, 4 stycznia 2023 r., znak:  KW/DFT/09/EW/01/2023 w sprawie 

zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej  

zatwierdzam 

zmianę taryfy dla energii elektrycznej Przedsiębiorstwa, zatwierdzonej decyzją z dnia 25 sierpnia 

2022 r., znak: OKR.4211.8.2022.TK, w zakresie ustalonej w niej stawki opłaty jakościowej, 

w wysokości przedstawionej poniżej:  

Grupa taryfowa Jednostka Stawka opłaty jakościowej 

B23, B21em zł/MWh 24,21 

C31, C21, C22a, C22b, C11, 

C31em, C21em, C11em 
zł/kWh 0,0242 

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

Decyzją z dnia 25 sierpnia 2022 r., znak: OKR.4211.8.2022.TK, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym 

Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” Nr 196 (3707) z dnia 25 sierpnia 2022 r., została 

zatwierdzona, ustalona przez Przedsiębiorstwo, taryfa dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji 

na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej przez Przedsiębiorstwo do stosowania. Według 

oświadczenia Przedsiębiorstwa taryfa została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami 

w dniu 1 października 2022 r. 

Pismem z dnia 16 grudnia 2022 r., znak: KW/DFT/1327/EW/12/2022, uzupełnionym pismami z dni: 

20 grudnia 2022 r., znak: KW/DFT/1335/EW/12/2022, 21 grudnia 2022 r., znak: 

KW/DFT/1343/EW/12/2022, 4 stycznia 2023 r., znak:  KW/DFT/09/EW/01/2023, Przedsiębiorstwo 

wystąpiło z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie kosztów zakupu usług dystrybucji wynikających z taryfy 

dostawcy. 

Biorąc pod uwagę, że wysokość stawki opłaty jakościowej wynika z taryfy dostawcy Przedsiębiorstwa, 

zasadnym jest zatwierdzenie zmiany taryfy w części, tj. w zakresie stawki opłaty jakościowej.  
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Ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, że Przedsiębiorstwo opracowało 

zmianę taryfy zgodnie z ww. przepisami w zakresie stawki opłaty jakościowej. W pozostałym zakresie 

przedłożona do zatwierdzenia Prezesowi URE zmiany taryfy, wymaga dalszej analizy.  

Rozstrzygnięcie wniosku Przedsiębiorstwa w przedmiocie zatwierdzenia zmiany taryfy w pozostałym 

zakresie, zostanie zawarte w odrębnej decyzji, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego w sprawie.  

Zgodnie z art. 104 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzje rozstrzygają sprawę co do jej 

istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.  

W orzecznictwie podkreśla się bowiem, że „(…) przepis art. 104 § 2 k.p.a. przewiduje możliwość wydania 

decyzji częściowej, co jest dopuszczalne, gdy przedmiot postępowania może być podzielony w tym znaczeniu,  

że możliwe jest rozstrzyganie kolejno co do istoty o kilku elementach składających się na całe uprawnienie 

lub obowiązek. Kryterium dopuszczalności wydania decyzji częściowej ma charakter przedmiotowy,  

a nie podmiotowy" (Wyrok NSA z dnia 24 października 2012 r. I OSK 1769/2011). 

Z punktu widzenia wykonalności decyzji nie jest istotne, czy przedmiotem wykonania może być cała 

decyzja, czy tylko jej część. Znaczenie bowiem ma jedynie możliwość samodzielnego wykonania jej w części 

przyznającej uprawnienia lub nakładającej obowiązki. W związku z tym nie ma teoretycznych 

przeciwwskazań do częściowego wykonania decyzji administracyjnej. (Wyrok NSA z dnia 5 października 

2012 r., II OSK 1060/11). 

Wobec powyższego Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do wprowadzenia w rozliczeniach 

z odbiorcami stawki opłat jakościowych zgodnie z niniejszą decyzją, natomiast w pozostałym zakresie, 

stosownie do art. 47 ust. 2c ustawy – Prawo energetyczne, zobowiązane jest stosować ceny i stawki opłat 

ustalone w taryfie dotychczasowej, do dnia wprowadzenia do stosowania taryfy w pozostałej części.   

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.  

Mając powyższe na uwadze orzeczono, 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 14 dni 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 2021 r., poz. 1805 z późn. zm.)]. 

Odwołanie należy przesłać na adres: Południowo – Wschodni Oddział Terenowy Urzędu 

Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków. 

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 części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

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). Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w 

Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie 

od kosztów sądowych, stosownie do przepisów Tytułu IV –Zwolnienie od kosztów sądowych ustawy o 

kosztach sądowych w sprawach cywilnych albo o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie 

adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisów art. 117 i następne Kodeksu postępowania 

cywilnego. 

4. 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 Kodeksu 
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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 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, ponieważ jest zgodna  

z żądaniem (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

6. 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 (art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego).  

7. 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”.  

8. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza zmianę taryfy  

do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 

opublikowania.  

 

 

z upoważnienia  
Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 
 

DYREKTOR 

Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

z siedzibą w Krakowie 
/-/ 

dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba 
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