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w sprawie:

stosowanych stawek i zasad rozliczeń związanych z realizacją
umów na przekazywanie danych pomiarowych do OSP dla potrzeb
rozliczeń na rynku bilansującym przez OSD na rzecz OSDn.
Przeprowadzona przez Prezesa URE, szczegółowa analiza porównawcza 6
największych operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), w zakresie stosowania
stawek i zasad rozliczeń związanych z realizacją umów na przekazywanie danych
pomiarowych do OSP dla potrzeb rozliczeń na rynku bilansującym przez OSD na
rzecz OSDn zgodnie z art. 9c ust 3a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ‐ Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625, z późn. zm.) oraz rodzaju majątku
zaangażowanego do świadczenia tej usługi, wykazała bardzo duże różnice zarówno
w wysokościach pobieranych opłat jaki odnośnie metod prowadzonych rozliczeń.
Należy stwierdzić, iż nie mają uzasadnienia tak duże różnice w poziomach
pobieranych opłat od przedsiębiorstw energetycznych w kraju. Infrastruktura
wykorzystywana do realizacji tych czynności jest podobna w poszczególnych OSD
i realizacja umów na przekazywanie danych pomiarowych odbywa się w oparciu
o istniejący już majątek.
Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy ‐ Prawo energetyczne, w związku
z § 22 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia
2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126, z późn.
zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”, informuję, że za uzasadnioną,
jednolitą dla wszystkich OSD stawkę miesięczną za realizowanie czynności opisanej
w § 22 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia taryfowego będę uznawał 170 zł/umowę/miesiąc.
Informuję, iż w procesie zatwierdzania kosztów przedsiębiorstw energetycznych, nie
będą uwzględniane koszty wyższe niż wskazane powyżej oraz dodatkowo
informuję, że projekt nowego prawa energetycznego przewiduje świadczenie ww.
czynności bez opłat.

Ww. informacja została przekazana odrębnym pismem do 6 największych
operatorów systemów dystrybucyjnych zwanych „OSD”, realizujących czynności
opisane w § 22 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia taryfowego.
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