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Napodstawie
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(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm. w ZWląZ u z a.rt~~e

administracyjnego

ust. 1 i art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. - Prawo energetyczne

-f<o.,.

(Dz. U.

z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późno zm.) oraz w związku z art. 12 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach
w związku

z przedterminowym

mocy i energii elektrycznej

pokrywania

rozwiązaniem

kosztów powstałych
umów

u wytwórców

długoterminowych

sprzedaży

(Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 z późno zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku

Przedsiębiorstwa:
LERG Spółka Akcyjna

z siedzibą w miejscowości

Pustków,

zwanego dalej "Przedsiębiorstwem"

zawartego

w piśmie

12 grudnia
j2011

z dnia 6 grudnia

2011 r.), uzupełnionego

oraz z dnia 21 grudnia

2011

pismami:

r. znak: PE 1890j11

(data

wpływu:

2011 r. znak: PEl

z dnia 19 grudnia

2011 r. bez znaku,

postanawiam

zmienić moją decyzję z dnia 14 grudnia
zatwierdzającą
opłat,

2010 r. Nr OKR-4211-23(9)j2010j613jVjWS

taryfę dla energii elektrycznej,

o których

mowa

wart.

9 ust.

w zakresie

1 i 4 ustawy

ustalonych

z dnia

w niej stawek

29 czerwca -2007
~~-

.

o

zasadach

pokrywania

kosztów

powstałych

u

wytwórcQyv·. -w~;;""'zwCązku
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z przedterminowym

rozwiązaniem
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i zatwierdzić

dokonaną

przez Przedsiębiorstwo

zmianę taryfy stanowiącą

załącznik do

niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE
Decyzją

z dnia 14 grudnia

Urzędu Regulacji Energetyki
Przedsiębiorstwo

taryfę

2010 r. Nr OKR-4211-23(9)j2010j613jV

(zwany dalej "Prezesem

dla energii

elektrycznej,

jWS,

URE") zatwierdził
na okres

Prezes

ustaloną przez

12 miesięcy

od daty jej

wprowadzenia.
Z kolei, działając

na podstawie

w Informacji Nr 34j2011

art. 12 ust. 2 ustawy o KDT, Prezes URE ogłosił

z dnia 25 października

które obowiązują od dnia 01 stycznia
Wobec powyższego
1890j11,

2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Przedsiębiorstwo,

wystąpiło

z wnioskiem

2011 r. stawki opłaty przejściowej,

pismem

o zmianę

z dnia 6 grudnia

decyzji

2011 r. znak: PE

zatwierdzającej

ww.

taryfę,

z uwagi na zmianę w zakresie stawek opłat wynikających

z art. 9 ust. 1 i 4 ustawy o KDT

i przedstawiło

ww. Informacji

Przedłożona

nowe stawki

zmiana taryfy dla energii elektrycznej

URE z dnia 12 grudnia
systemu

opłat, z uwzględnieniem

uwzględnia

2011 r., przedsiębiorstwo

dystrybucyjnego

elektroenergetycznego,

Prezesa

fakt, iż decyzją Prezesa

zostało wyznaczone
w okresie

URE.

na operatora

od 1 lutego 2012 r. do

1 kwietnia 2015 r.

Po

przeanalizowaniu

zatwierdzenia

wniosku

Przedsiębiorstwa

zmiany taryfy dla energii elektrycznej,

i przeprowadzoną

zgodnie z przepisami

powołanej

oraz

przedstawionej

do

uznano tą zmianę za uzasadnioną
ustawy - Prawo energetyczne

oraz

ustawy o KDT.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania
na mocy której

strona

nabyła

uchylona

lub zmieniona

przepisy

szczególne

i prz~a",:ia

może być w każdym

przez organ administracji

nie

sprzeciwiają

się

publicznej,

uchyleniu

lub

decyzja ostateczna,

czasie za zgodą strony
który ją wydał, jeżeli
zmianie

takiej

decyzji

za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

V·./~
-- riiniejsze]
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.

prawo,

administracyjnego,

"

sprawie

uznałem,

vy.,po\yyższYm przepisie, umożliwiające

:~~~~~s~ntenCji

że

zostały

spełnione

przesłanki

określone

.

zmianę decyzji, w związku z czym postanowiłem

3
POUCZENIE
1.

Od niniejszej decyzji przysługuje
Sądu

Ochrony

Konkurencji

2.

sporu,

URE,

oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1

cywilnego).

oraz zawierać

przytoczenie

Prezesa

-

(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia

Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom
procesowego

w Warszawie

za pośrednictwem

od dnia jej doręczenia

1997 r. - Prawo energetyczne,

Kodeksu postępowania

do Sądu Okręgowego

i Konsumentów,

w terminie dwutygodniowym
10 kwietnia

odwołanie

oznaczenie

zarzutów,

zwięzłe

zaskarżonej

przepisanym

decyzji i wartości

ich uzasadnienie,

dla pisma
przedmiotu

wskazanie

dowodów,

a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji - w całości lub w części
(art. 479
adres

49

Kodeksu postępowania

Południowo-Wschodniego

cywilnego).
Oddziału

Odwołanie

należy

Terenowego

Urzędu

Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114,30-133
3.

Stosownie

przesłać

na

Regulacji

Kraków.

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

energetyczne,

zmiana

taryfy

zostanie

skierowana

do ogłoszenia

w "Biuletynie

Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna".

z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki

arernba

Otrzymuje:
1. LERG S.A.
Pustków - Osiedle 59D, 39-206 Pustków 3,
2. 2 x a/a

Decyzja niniejsza, zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej
Nr 225, poz. 1635 z późno zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).

Starszy specjalista

-łv~

- Halina Huber

(Dz. U. z 2006 r.
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Załącznik 1

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji I:nergetyki

v-c E PH.EZES ZARZĄDU
DYREKTOR
ERALNY

Pustków, grudzień 2011
•••

LERG ~

lERG SPÓŁKA AKCYJNA

39-206 Pustk6w 3, Pustk6w-OSledle 590

teł.+48 (14) 680 62 11, fax +48 ( 14) 670 24 69
RECON 850022800,

NIP 872-000-35-68

-27-

W taryfie dla energii elektrycznej LERG S.A. z siedzibą w Pustkowie, Pustków - Osiedle 59 D,
39-206 Pustków 3, zatwierdzonej Decyzją Prezesa URE z dnia 14 grudnia 2010 r. znak: OKR4211-23(9)/201O/613N/WS
i opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE - Energia
Elektryczna Nr 120/2010 (913) z dnia 15 grudnia 2010 r.
wprowadza

się następujące

zmiany:

a) pkt. 1.3 litera f) otrzymuje brzmienie:
"f) informacji Prezesa URE Nr 34/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie stawek opłaty
przejściowej na rok 2012",
b) pkt. 1.3 litera g) skreśla się,
c) pkt. 9 otrzymuje następujące brzmienie:
9. TABELE STAWEK OPŁAT
9.1. Tabela stawek opłat w grupie taryfowej B23
GRUPA TARYFOWA
STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI
B23
Dystrybucja
Składnik jakościowy stawki systemowej w .zW.AWh

7,69

Stawka opłaty, o której mowa w art. 9 ust. 4 ustawy
o KDT w zł/kW x miesiąc"
Stawka opłaty przejściowej-w zł/kW x miesiąc* *

3,21
- 2;63-

-

Składnik zmienny stawki sieciowej w zł/MWh

48,76

Składnik stały stawki sieciowej w zł! kW x miesiąc

6,00

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc x ukł. pom.
* stawka obowlązuje od 1 styczma. 2012 r. do 31 stycznia 2012 r •
** stawka obowiązuje od 1 lutego 2012 r.

. .

-

-

12,50

.

9.2. Tabela stawek opłat w grupach taryfowych C2l i CH
GRUPA TARYFOWA
STAWKI OPŁAT ZA USŁUGI DYSTRYBUCJI

CH

C2l

Dystrybucja
Składnik jakościowy stawki systemowej w .zł/kWh
Stawka opłaty, o której mowa wart.
o KDT w zł/kW x miesiąc

0,0077

9 ust. 4 ustaw)'

1,29
. .

nVOCV-~D

Stawka opłaty przejściowej w złJkW x miesiąc**

" ......
';(--!",I
•

Składnik zmienny stawki sieciowej w złJkWh
Składnik stały stawki sieciowej w zł/kW x miesiąc

1,60

Stawka opłaty abonamentowej w zł/miesiąc x ukł. pom.

.

** stawka obowiązuje od 1 lutego 2012 r.
CZL
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