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Warszawa,  15  grudnia 2018 r. 

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 

 

DRR.WRE.7128.47.2017.PSt 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 9 ust. 5 i ust. 7 lit. a i b w związku z art. 20 ust. 2 i 7, art. 21-26 

rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne 

dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. 

Urz. UE L 197/24 z dnia 25 lipca 2015 r., dalej jako „rozporządzenie CACM”), art. 23 ust. 2 

pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 

650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 i 1637, dalej jako: „PE”) oraz art. 104 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, 

dalej jako: „KPA”), w związku z art. 30 ust. 1 PE 

po rozpatrzeniu wniosku  

Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej  

z siedzibą Konstancinie-Jeziornie,  

ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna  

sformułowanego w piśmie z dnia 15 września 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.39, 

o zatwierdzenie wspólnej metody wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie 

wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa1 oraz zastosowana w podejścia opartego na 

skoordynowanych zdolnościach przesyłowych netto w regionie wyznaczania zdolności 

przesyłowych Hansa, uzupełnionego następnie pismem z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: DP-

PR-WK.070.1.2016.53, pismem z dnia 21 września 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.99 

i pismem z dnia 14 grudnia 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.112 

postanawiam 

1. zatwierdzić wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie 

wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa opisaną w dokumencie „Wniosek dotyczący 

wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dla regionu 

wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia 

Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące 

                                                           

1 Regiony wyznaczania zdolności przesyłowych zostały ustalone decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 
Energetyki numer 06/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. (opublikowaną na stronie internetowej Agencji), zmienioną decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji energetyki z dnia 6 listopada 2018 r., znak: DRR.WRE.7128.46.2017.PSt 
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alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” z dnia 

21 września 2018 r. (tłumaczenie na język polski), stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej decyzji; 

2. zatwierdzić zastosowanie podejścia opartego na skoordynowanych zdolnościach 

przesyłowych netto w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa.  

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 14 września 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.39, strona postępowania 

administracyjnego – Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą 

Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE S.A.”), będąca wyznaczonym operatorem systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego w Rzeczpospolitej Polskiej, złożyła Prezesowi Urzędu 

Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”) wniosek o zatwierdzenie wspólnej metody 

wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych 

Hansa (dalej jako: „region Hansa”) opisanej w dokumencie „Wniosek dotyczący wspólnej 

metody skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dla regionu wyznaczania 

zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 

2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące alokacji zdolności 

przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi” z dnia 15 września 2017 r. 

(tłumaczenie na język polski, dalej jako: „propozycja CCM”) oraz o zatwierdzenie 

zastosowania podejścia opartego na skoordynowanych zdolnościach przesyłowych netto 

w regionie Hansa (dalej jako: „wniosek o zastosowanie CNTC”). Oryginał propozycji CCM 

o tytule: „Proposal for a common coordinated capacity calculation methodology for Capacity 

Calculation Region Hansa in accordance with Article 20 (2) of the Commission Regulation 

(EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a Guideline on Capacity Allocation and 

Congestion Management”, został opracowany przez operatorów systemu przesyłowego 

(dalej jako: „OSP”) regionu Hansa w języku angielskim z uwagi na międzynarodowy 

charakter współpracy wynikający z art. 9 ust. 1 rozporządzenia CACM. 

Pismem z dnia 1 grudnia 2017 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.53 PSE S.A. uzupełniły 

wniosek o tłumaczenie propozycji CCM na język polski.  

Pismem z dnia 10 maja 2018 r. Prezes URE zawiadomił PSE S.A., o tym, że Agencja ds. 

Współpracy Organów Regulacji Energetyki decyzją numer 03/2017 z dnia 16 kwietnia 

2018 r.2 przedłużyła organom regulacyjnym regionu Hansa termin na wydanie decyzji 

w sprawie powyższych wniosków o cztery miesiące, a co za tym idzie o przedłużeniu 

postępowania prowadzonego przez Prezesa URE. 

Pismem z dnia 19 lipca 2018 r. Prezes URE zażądał od PSE S.A. wprowadzenia zmian 

w propozycji CCM, wezwał PSE S.A do przedłożenia jednolitego tekstu zmienionej 

propozycji CCM i uzupełnienia wniosku o zastosowanie CNTC.  

                                                           

2 decyzję opublikowano na stronie internetowej Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki 
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Pismem z dnia 21 września 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.99, PSE S.A. wykonały 

wezwanie Prezesa URE, tj. przedłożyły zmienioną propozycję CCM opisaną w dokumencie 

„Wniosek dotyczący wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności 

przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 20 

ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego 

wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami 

przesyłowymi” z dnia 21 września 2018 r. (tłumaczenie na język polski, dalej jako: 

„zmieniona propozycja CCM”) oraz uzupełniły wniosek o zastosowanie CNTC. Również 

zmieniona propozycja CCM została opracowana przez OSP regionu Hansa w języku 

angielskim.  

Pismem z dnia 14 grudnia 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2016.112, PSE S.A. przedłożyły 

tłumaczenie zmienionej propozycji CCM na język polski.  

W toku niniejszego postępowania Prezes URE ustalił i zważył, co następuje: 

Stosownie do art. 9 ust. 1 rozporządzenia CACM OSP opracowują warunki i metody 

konieczne na podstawie rozporządzenia CACM i w odpowiednich terminach określonych 

w rozporządzeniu CACM przedkładają je właściwym organom regulacyjnym 

do zatwierdzenia. Zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia CACM każdy organ regulacyjny 

zatwierdza warunki lub metody stosowane do wyznaczania lub określenia jednolitego 

łączenia rynków dnia następnego i jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego, opracowane 

przez OSP. Organy te są odpowiedzialne za zatwierdzanie warunków lub metod 

określonych art. 9 w ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia CACM. Wedle art. 9 ust. 7 lit. a 

rozporządzenia CACM wspólna metoda wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 

20 ust. 2 tego rozporządzenia podlega zatwierdzeniu przez wszystkie organy regulacyjne 

danego regionu, a zgodnie z art. 9 ust. 7 lit. b rozporządzenia CACM wyłączenia zgodnie z art. 

20 ust. 7 rozporządzenia CACM także podlegają zatwierdzeniu przez wszystkie organy 

regulacyjne danego regionu. 

Wedle art. 20 ust. 2 rozporządzenia CACM najpóźniej 10 miesięcy od zatwierdzenia wniosku 

dotyczącego regionu wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 15 ust. 1 tego 

rozporządzenia wszyscy OSP w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych 

składają wniosek dotyczący wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności 

przesyłowych w ramach odpowiedniego regionu. Wniosek podlega konsultacjom zgodnie 

z art. 12.  

Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia CACM odpowiedzialni za przedstawianie wniosków 

dotyczących ustanowienia warunków lub metod bądź ich zmian zgodnie z niniejszym 

rozporządzeniem konsultują się z zainteresowanymi stronami, w tym z odpowiednimi 

organami każdego państwa członkowskiego, w sprawie projektów wniosków dotyczących 

ustanowienia warunków lub metod, w przypadkach gdy zostało to jednoznacznie określone 

w rozporządzeniu CACM. Konsultacje te trwają co najmniej jeden miesiąc. 
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OSP regionu Hansa przeprowadzili konsultacje w dniach od 15 czerwca 2017 r. do dnia 30 

lipca 2017 r. za pośrednictwem strony internetowej Europejskiej Sieci Operatorów 

Systemów Przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO energii elektrycznej)3.  

Wedle art. 12 ust. 3 rozporządzenia CACM przed złożeniem organowi regulacyjnemu 

wniosku dotyczącego ustanowienia warunków lub metod do zatwierdzenia podmioty 

odpowiedzialne za wniosek należycie uwzględniają uwagi zainteresowanych stron 

wynikające z konsultacji przeprowadzonych zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia CACM. 

Raport z konsultacji zawierający informacje o zgłoszonych w ramach tych konsultacji 

uwagach, o sposobie ich uwzględnienia oraz przyczyn nieuwzględnienia innych uwag został  

przez PSE S.A. przedłożony w załączeniu do pisma z dnia 14 września 2017 r., znak: DP-PR-

WK.070.1.2016.39.  

Stosownie do art. 20 ust. 7 rozporządzenia CACM OSP mogą wspólnie wnioskować 

do właściwych organów regulacyjnych o zastosowanie podejścia opartego 

na skoordynowanych zdolnościach przesyłowych netto w regionach i na granicach 

obszarów rynkowych niewymienionych w art. 20 ust. 2–4 tego rozporządzenia, jeżeli 

zainteresowani OSP są w stanie wykazać, że stosowanie metody wyznaczania zdolności 

przesyłowych w oparciu o podejście FBA nie byłoby na razie bardziej efektywne niż 

podejście oparte na skoordynowanych zdolnościach przesyłowych netto przy założeniu 

tego samego poziomu  

Art. 9 ust. 10 rozporządzenia CACM stanowi, że w przypadku gdy zatwierdzenie warunków 

lub metod wymaga decyzji więcej niż jednego organu regulacyjnego, właściwe organy 

regulacyjne konsultują się ze sobą, ściśle ze sobą współpracują i prowadzą wspólną 

koordynację w celu osiągnięcia porozumienia. Organy regulacyjne podejmują decyzje 

w zakresie przedłożonych warunków lub metod zgodnie z art. 9 ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia 

CACM w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania warunków lub metod przez organ 

regulacyjny lub, w stosownych przypadkach, przez ostatni zainteresowany organ 

regulacyjny.  

Ostatni organ regulacyjny regionu Hansa otrzymał propozycję CCM w dniu 19 września 

2017 r. Organy regulacyjne regionu Hansa podjęły zatem wzajemne konsultacje, ścisłą 

współpracę i koordynację w celu osiągnięcia porozumienia. Współpraca organów 

regulacyjnych odbyła się poprzez wymianę korespondencji elektronicznej, telekonferencje 

oraz spotkania.  

Organy regulacyjne regionu Hansa zgodnie doszły do wniosku, że nie są w stanie podjąć 

decyzji w sześciomiesięcznym terminie, zgodnie z art. 9 ust. 10 rozporządzenia CACM, 

z uwagi na zależność treści propozycji CCM w regionie Hansa od propozycji CCM 

w sąsiednich regionach wyznaczania zdolności przesyłowych Core i Nordic w zakresie 

stosowania zaawansowanego hybrydowego łączenia rynków i konieczność uzyskania 

dodatkowych informacji w celu uzgodnienia stanowisk organów regulacyjnych. Wobec tego 

                                                           

3 https://consultations.entsoe.eu/markets/capacity-calculation-region-hansa/ 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 191 (2626) 17 grudnia  2018 r. 

5



 

5 

na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów 

Regulacji Energetyki (Dz. Urz. UE L 211/21 z dnia 14 sierpnia 2009 r.) organy regulacyjne 

regionu Hansa zwróciły się z wnioskiem do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji 

Energetyki o przedłużenie terminu na podjęcie decyzji o cztery miesiące, a Agencja 

przychyliła się do tego wniosku i wydała stosowną decyzję.  

Następnie organy regulacyjne regionu Hansa podjęły dalsze wzajemne konsultacje, ścisłą 

współpracę i koordynację, w wyniku których uznały, że propozycja CCM, jak i wniosek 

o zastosowanie CNTC nie są zgodne z rozporządzeniem CACM i wymagają wprowadzenia 

zmian i przedstawienia dodatkowych wyjaśnień. Stosownie do art. 9 ust. 10 rozporządzenia 

CACM w przypadku gdy jeden lub większa liczba organów regulacyjnych zażąda 

wprowadzenia zmiany przed zatwierdzeniem warunków lub metod przedłożonych zgodnie 

z ust. 6, 7 i 8 rozporządzenia CACM, odpowiedni OSP przedkładają wniosek dotyczący 

zmienionych warunków lub metod do zatwierdzenia w terminie dwóch miesięcy od daty 

zażądania wprowadzenia zmiany przez organy regulacyjne. Organy regulacyjne regionu 

Hansa uzgodniły, że należy wezwać OSP regionu Hansa do wprowadzenia w propozycji CCM 

i we wniosku o zastosowanie CNTC następujących zmian, a także przedstawienia 

dodatkowych informacji:  

(i) Uzasadnienie stosowania podejścia CNTC musi zostać uzupełnione o obliczenia. 

(ii) Propozycja CCM musi spełniać wszystkie wymogi art. 21 rozporządzenia CACM. 

(iii) Konsekwencje stosowania AHC muszą zostać wyczerpująco opisane i wyjaśnione.  

(iv) Konieczne jest poprawienie definicji AHC tak, aby jej zakresem były także objęte  

połączenia wzajemne zmiennoprądowe. 

(v) Metoda określania  marginesu niezawodności musi zostać poprawiona i zawierać 

wskaźnik procentowy. 

(vi) Konieczne jest poprawienie propozycji CCM w zakresie dotyczącym granic 

bezpieczeństwa pracy systemu, tak aby część ta była wyczerpująca i spójna 

z wyznaczaniem całkowitych zdolności przesyłowych. 

(vii) Należy uzasadnić ograniczenia alokacji, a ich lista musi stanowić zamknięty 

katalog.  

(viii) Organom regulacyjnym regionu Hansa należy przedstawić informację o wpływie 

ograniczeń alokacji na rynek energii elektrycznej. 

(ix) Konieczne jest poprawienie metody określania współczynników zmiany 

wytwarzania. 

(x) Metoda dotycząca działań zaradczych w ramach wyznaczania zdolności 

przesyłowych wymaga poprawy. 

(xi) Opis matematyczny powinien obejmować także połączenie wzajemne Kriegers 

Flak.  

(xii) Należy poprawić metodę weryfikacji międzyobszarowych zdolności 

przesyłowych. 

(xiii) Zasady unikania nieuzasadnionej dyskryminacji między wewnętrznymi 

a międzyobszarowymi wymianami muszą zostać włączone do propozycji CCM. 
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(xiv) W propozycji CCM należy zawrzeć zasady uwzględniania, w stosownych 

przypadkach, przydzielonych wcześniej międzyobszarowych zdolności 

przesyłowych. 

(xv) Konieczne jest uwzględnienie w propozycji CCM zasad wyznaczania 

międzyobszarowych zdolności przesyłowych, w tym zasad efektywnego podziału 

zdolności krytycznych elementów sieci w zakresie przepływów mocy. 

(xvi) Należy poprawić wyjaśnienia w zakresie poszczególnych etapów harmonogramu 

wdrożenia propozycji CCM. 

(xvii) Propozycja CCM musi zawierać zobowiązanie OSP do publikowania informacji 

odnośnie czasu udostępniania zdolności przesyłowych na rynku dnia bieżącego. 

OSP regionu Hansa wykonały wezwanie, o którym mowa powyżej i przedłożyły organom 

regulacyjnym regionu Hansa zmienioną propozycję CCM i uzupełniony wniosek 

o zastosowanie CNTC. Ostatni organ regulacyjny regionu Hansa otrzymał te dokumenty 

w dniu 16 października 2018 r. 

Organy regulacyjne regionu Hansa ponownie podjęły wzajemne konsultacje, ścisłą 

współpracę i koordynację, w wyniku których doszły do porozumienia. Porozumienie 

organów regulacyjnych regionu Hansa zostało osiągnięte poprzez przyjęcie dokumentu 

zatytułowanego: „ Approval by Capacity Calculation Region Hansa Regulatory Authorities of 

Capacity Calculation Region Hansa TSO request for exemption of using a Flow-based 

Capacity Calculation methodology in accordance with article 20(7) of Commission 

Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation 

and congestion management and Capacity Calculation Region Hansa TSO Proposal for 

a Capacity Calculation Methodology in accordance with article 20(2) of Commission 

Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation 

and congestion management”.  

Wedle oceny organów regulacyjnych regionu Hansa główne elementy zmienionej 

propozycji CCM i uzupełnionego wniosku o zastosowanie CNTC są następujące: 

 Zmieniona propozycja CCM  stosuje podejście oparte na skoordynowanych zdolnościach 

przesyłowych netto. Jest to dopuszczalne z uwagi na to, że region Hansa składa się 

wyłącznie z radialnych połączeń wzajemnych (brak tzw. sieci oczkowej) oraz  nie 

występują w nim przepływy nieplanowane (kołowe), a więc podejście oparte na 

skoordynowanych zdolnościach przesyłowych netto będzie tak samo efektywne jak 

zastosowanie podejścia FBA. 

 Podmiot odpowiedzialny za skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych 

(dalej jako: „CCC”) w regionie Hansa wyznacza dostępne zdolności przesyłowe między 

obszarami rynkowymi, które mają zostać wykorzystane jako dane wejściowe dla 

procesów jednolitego łączenia rynków dnia następnego i jednolitego łączenia rynków 

dnia bieżącego. Zdolności przesyłowe mają się równać całkowitym zdolnościom 

przesyłowym połączeń wzajemnych pomniejszonym o pierwotnie alokowane 

i nominowane zdolności przesyłowe, a w przypadku połączeń wzajemnych prądu 

zmiennego pomniejszone o margines niezawodności. Zdolności przesyłowe wyznaczone 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 191 (2626) 17 grudnia  2018 r. 

7



 

7 

przez CCC mogą zostać dostosowywane przez OSP regionu Hansa ze względu na 

bezpieczeństwo pracy systemu i z odpowiednim uzasadnieniem. 

 Żadne krytyczne elementy sieci wewnątrz różnych obszarów rynkowych nie wpłyną na 

zdolności przesyłowe wyznaczone przez CCC regionu Hansa. Oczekuje się, że sąsiednie 

regiony wyznaczania zdolności przesyłowych w przyszłości będą stosować 

zaawansowane hybrydowe łączenie rynków w kierunku regionu Hansa. 

 Ograniczenia alokacji w ramach łączenia rynków dnia następnego i rynku dnia 

bieżącego, które nie zostały przełożone na dostępne zdolności przesyłowe, mogą być 

stosowane przez OSP regionu Hansa, tylko jeżeli zostaną odpowiednio uzasadnione. 

Ograniczenia alokacji obejmują: ograniczenia zmian przesyłanej mocy, niejawne 

współczynniki strat na liniach stałoprądowych, produkcję w obszarze rynkowym 

powyżej danego minimalnego poziomu i łączny import lub eksport z jednego obszaru 

rynkowego do innych sąsiednich obszarów rynkowych ograniczony celem zapewnienia 

odpowiedniego poziomu rezerw wytwórczych wymagany do zapewnienia bezpiecznej 

pracy systemu. 

 Zmieniona propozycja CCM zostanie wdrożona etapami, przy czym pierwszym etapem 

jest wyznaczenie CCC, a ostatnim wdrożenie zatwierdzonej zmienionej propozycji CCM 

do procesu łączenia rynków dnia bieżącego. 

Wspólna metoda wyznaczania zdolności przesyłowych musi spełniać wymagania 

przewidziane przez art. 9 ust. 9, art. 20 ust. 2 oraz art. 21-26 rozporządzenia CACM. Po 

wprowadzeniu przez OSP regionu Hansa zmian zażądanych przez organy regulacyjne, 

zmieniona propozycja CCM wypełnia kryteria przewidziane przez wskazane przepisy 

rozporządzenia CACM i winna zostać zatwierdzona. Wszystkie organy regulacyjne regionu 

Hansa zgadzają się, że biorąc pod uwagę specyfikę regionu Hansa oraz argumentację 

przedstawioną przez OSP, wniosek o zastosowanie CNTC również winien zostać 

zatwierdzony.  

Wszyscy OSP regionu Hansa po uzyskaniu zatwierdzenia zmienionej propozycji CCM przez 

organy regulacyjne regionu Hansa opublikują go w Internecie, który to obowiązek wynika 

z art. 9 ust. 14 rozporządzenia CACM.  

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że wobec okoliczności faktycznych ustalonych 

w przedmiotowej sprawie, zachodzą przesłanki do zatwierdzenia wniosków. Nadto należy 

wskazać, że za zatwierdzeniem wniosków strony przemawia zarówno jej interes, jak i 

słuszny interes społeczny. Wobec tego postanowiono orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie 

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 PE oraz art. 47946 pkt 1 i art. 

47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 

2018 r. poz. 1360, dalej jako: „KPC”). Odwołanie należy doręczyć na adres: Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki, al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 
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2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu 

sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także 

zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 KPC). 

3. Odwołanie od decyzji podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych (art. 32 ust. 3 

w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych, Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). Opłatę należy uiścić na rachunek 

bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów.  

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa 

do wniesienia odwołania wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 KPA). 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 KPA). 

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest 

zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do 

wniesienia odwołania (art. 130 § 4 KPA). 

Załącznik nr 1:  

„Wniosek dotyczący wspólnej metody skoordynowanego wyznaczania zdolności 

przesyłowych dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa zgodnie z art. 20 

ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego 

wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami 

przesyłowymi” z dnia 21 września 2018 r. (tłumaczenie na język polski) 

 

/–/ Maciej Bando 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

ul. Warszawska 165  

05-520 Konstancin-Jeziorna  

2.  ad acta 

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł  

/-/ Paulina Stachura 
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