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Warszawa, dn. 10 czerwca 2011 r. 
 

 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Marek Woszczyk 
 
 

DPK‐7220‐18(1)/2011/PK 
 
 
 

wg rozdzielnika 
 
 
 
 

W  związku  z  wyznaczeniem  Państwa  przedsiębiorstwa  operatorem  systemu  dystrybucyjnego 

(zwanym dalej: „OSDn”) informuję, co następuje. 

Z chwilą wyznaczenia przedsiębiorstwa na OSDn staje się ono płatnikiem opłaty przejściowej,  tj. 

dokonuje  samodzielnie  rozliczenia  z  tytułu  opłaty  przejściowej  z  operatorem  systemu 

przesyłowego (PSE‐Operator SA), należnej od odbiorców końcowych przyłączonych do sieci  tego 

OSDn, obliczonej w oparciu o stawki  opłaty przejściowej (ogłaszane w komunikatach Prezesa URE 

w  terminie  do  końca  października  każdego  roku)  oraz  wielkość mocy  umownej  lub  liczbę  tych 

odbiorców końcowych – zgodnie z zatwierdzoną taryfą dla energii elektrycznej.  

W świetle nowej definicji odbiorcy końcowego (art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo  energetyczne  (Dz.  U.  z  2006  r.  Nr 89,  poz.  625  z  pózn.  zm.),  moc  zamówiona  przez 

przedsiębiorstwo  energetyczne  na  potrzeby  wytwarzania,  przesyłania  lub  dystrybucji  energii 

elektrycznej nie jest zaliczana do zużycia końcowego, a więc nie może być obciążona stawką opłaty 

przejściowej. Natomiast należy mieć na uwadze, że jeżeli przedsiębiorstwo mające status OSDn jest 

odbiorcą energii elektrycznej zużywanej na własne potrzeby pozaenergetyczne (zużycie końcowe) 

to jest ono, w świetle ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych 

u  wytwórców  w  związku  z  przedterminowym  rozwiązaniem  umów  długoterminowych  sprzedaży 

mocy  i energii  elektrycznej  (Dz.  U.  z 2007 r. Nr  130  poz.  905,  z  pózn.  zm.)  (zwanej  dalej:  Ustawą 

KDT),  także  odbiorcą  końcowym.  Za  moc  umowną  wykorzystywaną  na  cele  własnego  zużycia 

końcowego  przedsiębiorstwo  takie  powinno  uiszczać  opłaty  przejściowe  do  operatora  systemu 

dystrybucyjnego (zwanego dalej OSD), do którego sieci jest przyłączone i u którego zamawia moc 

na  własne  potrzeby.  Istotne  jest  aby  umowa  na  dystrybucję  energii  elektrycznej  zawarta  przez 

OSDn  i  OSD  ustalała,  dla  zachowania  prawidłowości  rozliczeń,  wielkość  mocy  umownej 

przeznaczonej na potrzeby własnego zużycia końcowego przez OSDn. 
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Mając  powyższe  na  uwadze  oraz  działając  na  podstawie  art.  28  ustawy  –  Prawo  energetyczne 

proszę o przedstawienie następujących informacji: 

1) Według  jakiej  metodologii  nastąpiło  ustalenie  wielkości  mocy  umownej 

wykorzystywanej  na  potrzeby własnego  zużycia  końcowego  OSDn,  będące  podstawą  do 

ustalenia zobowiązań Przedsiębiorstwa z  tytułu opłaty końcowej?   Czy wartość  tej mocy 

umownej znalazła odzwierciedlenie w umowie dystrybucyjnej zawartej z OSD?  

2) Komu  uiszczana  jest  opłata  przejściowa  pobrana  od  odbiorców  końcowych  i  opłata 

końcowa za moc zamówioną na własne potrzeby produkcyjne?  

 

Jednocześnie przypominam o obowiązku płatnika wynikającym z art. 16   Ustawy KDT.   Na mocy 

ww.  przepisu,  płatnik  jest  obowiązany  do  sporządzania  i  przedstawiania  Prezesowi  URE 

pisemnych informacji zawierających dane dotyczące: 

1)   liczby odbiorców, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy KDT, 

2)   mocy umownej, w odniesieniu do odbiorców, o których mowa w art. 10 ust.1 pkt 2 i 3 Ustawy 

KDT, 

3)   wysokości środków pieniężnych uiszczonych w danym kwartale przez odbiorców końcowych z 

tytułu opłaty końcowej 

– w terminie miesiąca następującego po upływie kwartału, za który  jest sporządzana  informacja. 

Jeżeli,  obowiązek  ww.  informacji  powstał  przed  otrzymaniem  niniejszego  pisma  należy  te 

informacje uzupełnić.  

Na  postawie  art.  16  Ustawy  KDT  oraz  art.  28  ustawy  –  Prawo  energetyczne  proszę  o 

przedstawienie tych informacji w formie załączonych tabel. Tabele te należy wypełniać w formacie 

Excel  bez  wprowadzania  zmian  do  schematu  tabeli.  Wzory  tych  tabel  zostały  zamieszone  na 

stronie internetowej URE pod adresem: 

http://www.ure.gov.pl/portal/pdb/390/Koszty_osierocone_rozwiazania_KDT.html 

Tabele 1  i 2 należy wypełniać   w terminie miesiąca następującego po upływie kwartału, za który 

jest sporządzana informacja. Tabele 3,4 i 5 należy wypełnić jednorazowo i przesłać w odpowiedzi 

na niniejsze pismo. 

Wypełnione tabele należy przesłać w formacie Excel pocztą elektroniczną na adres kdt@ure.gov.pl.  

Pisma  przewodnie  uwiarygodniające  przesyłane  dane  podpisane  przez  osoby  upoważnione  do 

reprezentowania  przedsiębiorstwa,  wraz  z  tabelami  należy  przesyłać  w  formie  papierowej  na 
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adres Urzędu Regulacji Energetyki, Departament Promowania Konkurencji, ul.Chłodna 64, 00‐872 

Warszawa.   

W  przypadku  wątpliwości  proszę  o  kontakt  z  Panem  Piotrem  Karasiem  w  Departamencie 

Promowania Konkurencji, tel. (022) 66‐16‐116. 

Uprzejmie proszę o przedstawienie ww. informacji i wyjaśnień w terminie 30 dni od otrzymania 

niniejszego pisma.  

 

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki  

              z upoważnienia 

 
 Dyrektor  

Departamentu Promowania Konkurencji 
 

/‐/Halina Bownik‐Trymucha 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zał.: 

1) tabele nr: 1,2, 

2) tabele nr: 3,4,5. 


