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Warszawa, dnia/7 *f wrzesnia 2011 r.

PREZES
URZE,DU REGULACJI ENERGETYKI
DPE-4711-94(6)/2011/812/BT
DECYZJA
Na podstawie art. 9h ust. 1, ust. 3 pkt 1 i ust. 7 oraz art. 30 ust. 1 ustawy zdnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104,
poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr21, poz. 124, Nr 52,
poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227,
poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 iNr215,
poz. 1664, z 201 Or. Nr21, poz. 104 i Nr81, poz. 530 orazz 2011 r. Nr 94, poz. 551
i Nr 135, poz. 789) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postejDowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z2001 r. Nr49,
poz. 509, Z2002 r. NM13, poz. 984, NM53 poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz.1692, z 2005 r. Nr64,
poz. 565, Nr78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr229, poz. 1539, z 2009 r.
NM95, poz. 1501 iNr216, poz. 1676, z 2010 r. Nr40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131,
Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173
i Nr 106, poz. 622), na wniosek wtasciciela sieci dystrybucyjnej - Korporacja
Budowlana ,,Fadom" Spotka Akcyjna z siedziba^ w Zorach
wyznaczam przedsi§biorc§:
Korporacja Budowlana ,,Fadom" S polka Akcyjna
z siedzibe[ w Zorach
posiadaja^cego koncesj§ na dystrybucj§ energii elektrycznej udzielona^ decyzja^
z dnia 12 marca 1999 r. Nr PEE/121/812/U/OKA/99/BK/1/2/AS, zmieniona, decyzj£[
z dnia 28 grudnia 2007 r. Nr DEE/121-ZTO/812/W/OKA/2007/RZ,
operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
na okres od dnia 1 listopada 2011 roku do dnia 31 marca 2019 roku
na obszarze okreslonym w koncesji na dystrybucj§ energii elektrycznej z wytqczeniem ziokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za ktorych
ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego lub operator systemu pota^czonego elektroenergetycznego
wyznaczony w trybie art. 9h ustawy - Prawo energetyczne.

UZASADNIENIE
Korporacja Budowlana ,,Fadom" Spotka Akcyjna z siedzibc[ w Zorach (dalej: Spotka)
wnioskiem z dnia 6 wrzesnia 2010 r. zwrocita si§ do Prezesa Urz^du Regulacji
Energetyki (dalej: Prezes URE) o wyznaczenie operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego na okres i na obszarze okreslonym w koncesji na dystrybucj§
energii elektrycznej.
Spotka posiada koncesj§ na dystrybucj^ energii elektrycznej udzielona^ decyzja^
z dnia 12 marca 1999 r. Nr PEE/121/812/U/OKA/99/BK/1/2/AS, zmieniona, decyzjst
zdnia 28 grudnia 2007 r. Nr DEE/121-ZTO/812/W/OKA/2007/RZ, ktorej okres
waznosci upfywa w dniu 31 marca 2019 r.
Udzielona koncesja obejmuje wykonywanie dziatalnosci gospodarczej polegajapej na
dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby odbiorcow zlokalizowanych na terenie
miasta Zory, przy ul. Bocznej, za pomoca^ sieci o napi^ciu 0,4 kV.
Na podstawie art. 9h ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE, na wniosek
wtasciciela sieci (...) dystrybucyjnej wyznacza, w drodze decyzji, na czas okreslony,
operatora systemu dystrybucyjnego oraz okresla obszar, sieci lub instalacje, na
ktorych b^dzie wykonywana dziatalnosc gospodarcza. Wyznaczaja^c operatora
Prezes URE bierze pod uwag§ jego efektywnosc ekonomiczn£[, skutecznosc
zarza^dzania systemami elektroenergetycznymi, bezpieczehstwo dostaw energii
elektrycznej oraz spetnianie przez operatora warunkow i kryteriow niezaleznosci,
o ktorych mowa-w- art-Qd--ust^-1 —2-,--a-takze okres obovvia^zywania jego koncesji
(art. 9h ust. 7 ustawy).
Zadania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, a takze sposob
organizacji i wykonywania dziatalnosci przez przedsi^biorstwo energetyczne b^da^ce
operatorem
systemu
dystrybucyjnego
elektroenergetycznego,
okreslajst
w szczegolnosci przepisy art. 9c, 9d i 9g ustawy - Prawo energetyczne.
Na podstawie zgromadzonego w toku post§powania materiaki, ustalitem co
nastQpuje.
Spotka jest przedsiebiorstwem zintegrowanym pionowo w rozumieniu art. 3 pkt 12a
ustawy - Prawo energetyczne, zajmuje si^ bowiem zarowno dystrybucja[,
jak i sprzedazai energii elektrycznej. Z informacji przekazanych przez Spotk§
wynika, ze do jej sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej przytajDzonych jest
30 odbiorcow. Oznacza to, ze zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy - Prawo energetyczne,
wobec Spotki nie stosuje si§ przepisow ust. 1 - 6 tego artykutu, ktore naktadaja^ na
operatorow systemow dystrybucyjnych b^da^cych w strukturze przedsi^biorstwa
zintegrowanego pionowo obowiazek zapewnienia niezaleznosci pod wzgl^dem formy
prawnej, organizacyjnej i podejmowania decyzji oraz opracowania i przedtozenia do
zatwierdzenia przez Prezesa URE tzw. ,,Program6w zgodnosci" okreslaja^cych
przedsi§wzi§cia
podejmowane
przez
operatorow w
celu
zapewnienia

niedyskryminacyjnego traktowania uzytkownikow systemu. Jednoczesnie Spolka ma
obowia/ek prowadzic ewidencj? ksi^gowa^ w sposob okreslony w art. 44 ustawy
(tzw. zasada rozdziatu ksi^gowosci).
Zgodnie z art. 9g ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne operator systemu
dystrybucyjnego jest zobowia^zany opracowac instrukcj§ ruchu i eksploatacji sieci
dystrybucyjnej, ktora - zgodnie z ust. 8 tego przepisu - jest przedkfadana Prezesowi
Urz^du Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, w terminie 60 dni
od dnia ogtoszenia zatwierdzonej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesylowej
operatora systemu przesytowego elektroenergetycznego.
Nalezy zauwazyc, ze w swietle powofanych przepisow obowia^zek opracowania
IRiESD oraz jej przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia zostat natozony na
operatora systemu dystrybucyjnego. Zatem podj^cie czynnosci zwiazanych
z zatwierdzeniem IRiESD przez Prezesa URE b^dzie mozliwe dopiero po uzyskaniu
przez Spotk§ statusu OSD. Z informacji przekazanych przez Spotk§ wynika, ze ruch
sieci prowadzony jest w oparciu o zasady okreslone w ,,Umowie o sprzedaz energii
elektrycznej i swiadczenie ustug przesytowych" zawartej z Vattenfall Distribution
Poland S.A. (dalej: VDP S.A.) oraz w IRiESD tego operatora nadrz^dnego. Ponadto
Spotka posiada zawarta^ z VDP S.A. ,,Umow§ wspotpracy w zakresie przekazywania
danych pomiarowych dla potrzeb rozliczen na Rynku Bilansuja^cym oraz realizacji
procedury zmiany sprzedawcy".
Dodac nalezy, ze Spotka, po uzyskaniu statusu operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego, jest obowia^zana do sporza^dzenia planu, o ktorym mowa
w art. 16 ust. 2a ustawy - Prawo energetyczne. W swietle bowiem przywofanego
przepisu, operator systemu elektroenergetycznego sporzajdza plan rozwoju
w zakresie zaspokojenia obecnego i przysztego zapotrzebowania na energi§
elektryczna^, na okresy nie krotsze niz 5 lat, oraz prognozy dotycza^ce stanu
bezpieczenstwa dostaw energii elektrycznej na okresy nie krotsze niz 15 lat.
Ponadto, operator systemu dystrybucyjnego, w zwiqzku z § 8 rozporzs[dzenia Rady
Ministrow z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu
wprowadzania ograniczen w sprzedazy paliw statych oraz w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej lub ciepla (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 924), jest obowia^zany do
opracowania planu wprowadzania ograniczen w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej.
Majajek sieciowy umozliwiajqcy wykonywanie
funkcji operatora systemu
dystrybucyjnego jest wtasnoscia^ Spotki. Szczegotowy wykaz maj£[tku zostat
przedstawiony w zatqczniku do wniosku o wyznaczenie na operatora systemu
dystrybucyjnego.
Spotka posiada taryf§ dla energii elektrycznej zatwierdzona, decyzja^ Prezesa URE
z dnia 6 lipca 2010 r. Nr OKA-4211-18(8)72010/812/VI/MMi, zmieniona^decyzja^z dnia
6 grudnia 2010 r. Nr OKA-4211-39(3)/2010/812/VI/Mmi/Zmd i decyzja, z dnia 9 lutego
2011 Nr OKA-4211-2(5)72011/812/VI/MMi/Zmd.

Majqc powyzsze na uwadze nalezy stwierdzic, ze Spotka posiada warunki do
skutecznego zarzajdzania systemem dystrybucyjnym elektroenergetycznym na
wyznaczonym obszarze w sposob ekonomicznie efektywny.
W swietle art. 9h ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne Prezes URE wyznaczaja^c
operatora systemu dystrybucyjnego ma wskazac obszar, na ktorym b§dzie
wykonywana dziatalnosc gospodarcza. Jednoczesnie nalezy miec na uwadze, ze:
w udzielonej Spotce koncesji na dystrybucj§ energii elektrycznej wskazano m.in.
obszar, na ktorym zlokalizowane sa^ sieci dystrybucyjne,
do wniosku o wyznaczenie operatorem systemu dystrybucyjnego Spotka nie
zata^czyta wnioskow wtascicieli innych sieci dystrybucyjnych niz sieci wtasne.
W zwia/ku z powyzszym okreslajs|c obszar, na ktorym b^dzie wykonywana
dziatalnosc gospodarcza operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego
wskazatem, ze obejmuje on obszar okreslony w ww. koncesji na dystrybucj§ energii
elektrycznej, z wyta^czeniem zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych,
za ktorych ruch jest odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego lub operator systemu potsipzonego elektroenergetycznego
wyznaczony w trybie art. 9h ustawy - Prawo energetyczne. Powyzsze wyta^czenie
zostato wprowadzone w zwia^zku z faktem, iz na terenie podstawowej jednostki
podziatu terytorialnego kraju, jaka^ jest gmina, moga^ bye w szczegolnosci
zlokalizowane sieci dystrybucyjne kilku operatorow.
Nalezy Jednoczesnie zauwazyc, ze w przypadku ewentualnej zmiany decyzji z dnia
12 marca 1999 r. Mr PEE/121/812/U/OKA/99/BK/1/2/AS (z pozn. zm.) o udzieleniu
koncesji na dystrybucjQ energii elektrycznej w zwia^zku z rozszerzeniem terytorialnym
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, Spotka b§dzie wykonywata funkcj§ OSD
rowniez na tym obszarze, chyba, ze ztozy wniosek o jego wytsiczenie.
Jednoczesnie informuj§, ze zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r.
o zasadach pokrywania kosztow powstatych u wytworcow w zwia^zku
z przedterminowym rozwia^zaniem umow dtugoterminowych sprzedazy mocy i energii
elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 z pozn. zm.), wyznaczenie Spotki
operatorem systemu dystrybucyjnego wig[±e si§ z pobieraniem od odbiorcow optaty
przejsciowej w wysokosci okreslonej wg art. 12 ust. 2 powotanej ustawy, zamiast
dotychczas pobieranych stawek optat wynikajqcych z art. 9 ust. 4 tej ustawy.
Powyzsze wia/e si§ z koniecznoscia^ niezwtocznego wystapienia do Prezesa URE
0 zmiany taryfy dla energii elektrycznej w tym zakresie, tak aby zastosowanie
zmienionych stawek optaty przejsciowej mogto nastapic z dniem wejscia w zycie
decyzji o wyznaczeniu Spotki OSD.
Maja^c powyzsze na uwadze zdecydowatem o wyznaczeniu przedsi^biorcy
Korporacja Budowlana ,,Fadom" Spotka Akcyjna z siedziba^ w Zorach operatorem
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na czas ograniczony do okresu
obowiazywania koncesji na dystrybucj§ energii elektrycznej, tj. na okres od dnia
1 listopada 2011 roku do dnia 31 marca 2019 roku.

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Sa^du Okr^gowego w Warszawie s£[du ochrony konkurencji i konsumentow, za moim posrednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dor^czenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1
Kodeksu post^powania cywilnego).
2. Odwotenie od decyzji Prezesa Urz^du Regulacji Energetyki powinno czynic
zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac
oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzutow, zwi^zte ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac
wniosek o uchylenie albo zmian^ decyzji w catosci lub czesci (art. 47949 Kodeksu
post^powania cywilnego).
3. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 24 ustawy -JBrawe-energetyczne, karze pieni^znej
podlega ten, kto b^da^c operatorem
podstawie art. 9h, nie
realizuje obowia^zkow operatora wyni
rezes
lacji Energetyki

Uiszczono opfat? skarbowq. w wysokosci 10 zt
w dniu 6 wrzesnia 2010 roku
na rachunek 54103015080000000550036045
GLOWNY SPECJALISTA
Beata Tusiewicz

Otrzymuje:
Korporacja Budowlana ,,Fadom" S.A.
44-240 Zory, ul. Boczna 6

