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Na podstawie art, 9h ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 7 oraz art. 30 ust. ]. ustawy z dnia
].0 kwietnia 1,997 r. - Prawo energetyczne [Dz, U, z 20LB r. poz, 775, 650, 685, 771,
i 1000) oraz art, t04 ustawy z dnia L4 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U, z 20L7 r, poz. 7257, z późn. zm.), na wniosek właścicielasieci
dystrybucyjnych: TB ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zsiedzibą
w Łodzi
Wznaczam przed siębiorcę

:

TB ENERGIA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Łodzi
ul. Wróblewskiego 86, 94-103 Łódź
posiadającego koncesję na dystrybucję energii elektrycznej
udzieloną decyzjąz dnia 16 kwietniaZOLB r. Nr DEE/37B/31776/w /oŁo/2018/lKr1,

operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergeĘcznego
na okres od dnia 1 sierpnia 2018 roku do dnia 16 kwietnia 2028 roku
na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej

-

zwyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych,
za których ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego
Wznaczony w trybie art, 9h ustavvy - Prawo energetyczne.
-

UZASADNIENIE

TB

ENERGIA Spółka

z

ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą

w

Łodzi

(dalej: Spółka), wnioskiem z dnia 2 październikaZ0I7 r,,zwróciła się do Prezesa Urzędu

Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) o Wznaczenie jej operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze, który w późniejszym terminie

okreŚlony został w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej i do dnia ważnościtejże
koncesji. W toku postępowania Spółka wskazała, że planuje rozpoczęcie pełnienia
funkcji OSD po uzyskaniu koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz decyzji
o zatwierdzeniu taryfy dla energii elektrycznej.

Spółka uzyskała koncesję na dystrybucję energii elektrycznej na okres do dnia
16kwietniaZO2B roku, udzieloną decyzją Prezesa URE z dnia ].6 kwietnia 2018 r. Nr
DEE/37B/31776/W/OŁO/201,8/|KrL, Koncesja obejmuje wykonywanie działalności
gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorców
zlokalizowanych na terenie Centrum Handlowego ETC w miejscowości |asin, przy

ul. Poznańskiej 6, gmina Swarzędz, powiat poznański, województwo wielkopolskie oraz
w bezpoŚrednim sąsiedztwie, za pomocą sieci średniego napięcia, wolnostojących stacji

transformatorowych wraz z rozdzielnicą główną niskiego napięcia.

Na podstawie art, 9h ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE, na wniosek
właścicielasieci [...) dystrybucyjnej wyznacza, w drodze decyzli, na czas określony,
operatora systemu dystrybucyjnego oraz określa obszar, sieci lub instalacje, na których
będzie wyko nywana działalnośćgospod ar cza. Wyznaczaj ąc operatora Prezes U RE bi erze
pod uwagę jego efektywnośćekonomiczną, skutecznośćzarządzania systemami
elektroenergetycznymi, bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz spełnianie
przez operatora warunków i kryteriów niezależności,o których mowa w art. 9d ust. 1d,
1e i 1h ustaw!, a także okres obowiązywania jego koncesji (art. 9h ust, 7 ustawy),

Zadania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, a także sposób
organizacji i wykonywania działalnościprzez przedsiębiorstwo energetyczne będące
operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, określająw szczególności
przepisy art. 9c, 9d i 99 ustawy - Prawo energetyczne.

Na podstawie zgromadzonego w toku postępowania materiału, ustaliłem
co następuje.

Spółka jest przedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a
ustawy - Prawo energetyczne, zajmuje się bowiem zarówno dystrybucją, jak
i sprzedażą energii elektrycznej. Z informacji przekazanych przez Spółkę wynika,
że do jej sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przyłączonych jest około 40
odbiorców energii. Oznacza to zatem, że zgodnie z art, 9d ust. 7 ustawy - Prawo
energetyczne, wobec Spółki nie stosuje się przepisów ust, 1d, 1e oraz ust. 1h - 6 tego
artykułu, które nakładają na operatorów systemów dystrybucyjnych będących
w strukturze przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo obowiązek zapewnienia
niezależnościpod względem formy prawnej, organizacyjnej i podejmowania decyzji oraz
opracowania iprzedłozenia do zatwierdzenia przez Prezesa URE tzw. ,,Programów
zgodności"określających przedsięwzięcia podejmowane przez operatorów w celu
zapewnienia niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu. Jednocześnie
Spółka ma obowiązek prowadzić ewidencję księgową w sposób określony w art 44
u stawy (tzw. zasada r ozdziału ks i ęgowości).

Zgodnie z art,99 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego
jest obowiązany opracować instrukcję ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, która zgodnie z ust. B tego przepisu - jest przedkładana Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia
zatwierdzonej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej operatora systemu
przesyłowego elektroenergetycznego, |ednakże pov,lyższy obowiązek, w myślust. Ba

powołanego przepisu, doĘczy tylko operatora systemu dystrybucyjnego, do którego
sieci przyłączonych jest nie mniej niż 100 000 odbiorców. Zatem do Spółki stosuje się
przepis art. 99 ust. 8b ustawy - Prawo energetyczne, zgodnie z którym Spółka
jest obowiązana, w terminie 90 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej instrukcji
operatora systemu przesyłowego, do zamieszczenia na swojej stronie internetowej
oraz udostępniania w siedzibie Spółki do publicznego wglądu, opracowanej instrukcji
wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie
ich uwzględniania.
Spółka wykonuje funkcję operatora systemu dystrybucyjnego w oparciu o majątek
sieciowy stanowiący jej własność.Szczegółowy vvykaz majątku został przedstawiony
w załącznikach do wniosku o wyznaczenie na operatora systemu dystrybucyjnego.

W świetleart. 16 ust, 4

ustarłryl - Prawo energetyczne operator systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego sporządza plan rozwoju w zakresie
zaspokojenia obecnego iprzyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną, na okresy
nie krótsze niż 5 |atorazjest obowiązany, na podstawie art. 16 ust. 14 ustawy - Prawo
energetyczne do przedkładania Prezesowi URE do uzgodnienia projektu tego p|anu
i jego aktualizacji. Prawo energetyczne przewiduje jednak - w art, 16 ust. ].3 pkt 2 wyłączenie spod obowiązku przedkładania Prezesowi URE do uzgodnienia wyżej
wspomnianego planu rozwoju, dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się
przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej dla mniej niż 100 odbiorców,
którym przedsiębiorstwo to dostarcza rocznie łącznie mniej niz 50 GWh tej energii.
Na podstawie art. 16 ust. 5 ustawy - Prawo energetyczne na operatorze systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego ciąży także obowiązek sporządzania prognoz
dotyczących stanu bezpieczeństwa dostarczania energii elektrycznej na okres
nie krótszy niz 15 lat.
Ponadto, w myśl§ 8 ust. I rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 roku
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw
stałych orazw dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła [Dz. U, z 2007 roku
Nr 133 poz, 9Z4), operatorzy opracowują plany wprowadzania ograniczeń
wdostarczaniu i poborze energii elektrycznej, z uwzględnieniem zasad określonych
w art. ].]- ust. 3 ustawy - Prawo energetyczne.
Przed Prezesem URE toczy się postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii
elektrycznej.

Mając pov,lyższe na uwadze należy stwierdzić, że Spółka posiada warunki

do

skutecznego zarządzania systemem dystrybucyjnym elektroenergetycznym

na wyznaczonym obszarze w sposób ekonomicznie efektywny,

W świetleart. 9h ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE wyznaczając operatora
systemu dystrybucyjnego ma wskazać obszar, na którym będzie wykonywana
działalnośćgospodarcza. |ednocześnienależy mieć na uwadze,że:

w

udzielonej Spółce koncesji na dystrybucję energii elektrycznej wskazano

m.in, obszar, na którym zlokalizowane są sieci dystrybucyjne,

do wniosku o

wyznaczenie operatorem systemu dystrybucyjnego Spółka

nie załączyławniosków właścicieliinnych sieci dystrybucyjnych.

W związku z powyższym określającobszar, na którym będzie wykonywana działalność
gospodarcza operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego wskazałem,
że obejmuje on obszar określony w ww. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej,
zwyłączeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch
jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
lub operator systemu połączonego elektroenergetycznego wyznaczony w trybie art. 9h
ustawy - Prawo energetyczne, Powyzsze v,lyłączenie zostało wprowadzone w związku
z faktem, iż na terenie podstawowej jednostki podziału terytorialnego kraju, jaką jest
gmina, mogą być w szczególności zlokalizowane sieci dystrybucyjne kilku operatorów.

Należy ponadto zauważyć, że w przypadku ewentualnej zmiany decyzji z dnia
16 kwietnia 201,8 r. Nr DEE /378/31,776/w /oŁo/ZOIB/IKr7 o udzieleniu koncesji na
dystrybucję energii elektrycznej w związku z rozszerzeniem zakresu terytorialnego
prowadzonej działalnościgospodarczej, Spółka będzie wykonywała funkcję OSD
również na tym obszarze, chyba, że złożyrłlniosek o jego wyłączenie,

|ednocześnie informuję, że zgodnie z art, 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca
2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u w5ltwórców w związku
zprzedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii
elektrycznej [Dz. U. z 2007 r. Nr 130 poz. 905 z późn. zm,) wyznaczenie Spółki
operatorem systemu dystrybucyjnego wiąże się z pobieraniem od odbiorców opłaty
przejściowej.
Ponadto zgodnie z art. 95 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r, o odnawialnych źródłach
energii [Dz, U. z 2015 r. Nr 478 z póżn, zm,) wyznaczenie Spółki operatorem systemu
dystrybucyjnego wiąże się z pobieraniem tzw. ,,opłaty OZE" związanej z zapewnieniem
dostępności energii ze źródełodnawialnych w krajowym systemie elektroenergetycznym.

Mając povvyższe na uwadze oraz uwzględniając okres obowiązywania koncesji
na dystrybucję energii elektrycznej, zdecydowałem o wyznaczeniu przedsiębiorcy
TB ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Łodzi, operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia 1 sierpnia 2018 roku,
|ednocześnie biorąc pod uwagę, że przed datą rozpoczęcia działalnościSpółki jako
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego konieczne jest podpisanie
nowych umów z innymi operatorami systemów elektroenergeĘcznych oraz odbiorcami
energii, a także zakończenie postępowania przed Prezesem URE w sprawie
zatwierdzania taryfy dla energii elektrycznej, ustalam datę rozpoczęcia tej działalności
na dzień 1" sierpnia 2018 roku.

POUCZENIE

L

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie

- Sądu Ochrony

Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, wterminie dwutygodniowym
od dnia jej doręczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz
479+a plł I
^n.
i art 479+7 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 7964 r. - Kodeks postępowania rywilnego
[Dz. U. z 201,8 r. poz.1,55, zpóźn. zm.)]. Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji
EnergeĘki, Al. Jerozolimskie 1B1, 02-222 Warszawa

2. Odwołanie od decyzji Prezesa URE powinno czynić zadośćwymaganiom przepisanym dla pisma

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartościprzedmiofu sporu,
przytoczeniezarzutów,zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,ata\żezawierać wniosek

o uchylenie albo zmianę decyzji w całościlub części(art,

479ąg Kodeksu postępowania

cywilnego).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie L00 zł, zgodnie

zart.32

ust.3wzwiązkuzart.3ust.2pkt9ustawyzdnia28lipca2005r.okosztachsądowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. z 201,8 r. poz, 300, z poźn. zm.). Strona może ubiegać się
zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie
o

do przepisów art. 117 ustawy

- Kodeks 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 ustawy
- Kodeks postępowania adnrinistracyjnego). 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).

Prezes

Urzędu Regulacj i EnergeĘki
z upoważnienia
I

i

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 1,0 zł
w dniu 03.10.201B roku
na rachunek 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055

Otrzymuje:

TB ENERGIA Sp. z o.o.
ul. Walerego Wróblewskiego B6
94-703 Łódź

