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                                        Warszawa, dnia 2 stycznia 2018 r. 

                     PREZES 

 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

      DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ 

 
 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 9ga 

ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 755, z późn. zm.) w związku z art. 8 ust. 2 i art. 14 ustawy z dnia  

9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2018 r., poz.  2348), 

 

po rozpatrzeniu wniosku: 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie,  

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” 

z dnia 18 grudnia 2018 r., znak: DP-PR-WK.070.1.2018.21, zwanego dalej „Wnioskiem”, 

o zmianę decyzji z dnia 9 listopada 2018 r. dotyczącej zatwierdzenia wymogów ogólnego 

stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci zgodnie z art. 7 ust. 4 

rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego 

kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych 

do sieci (Dz. U.  UE  L 112  z 27.04.2016) (dalej: „Rozporządzenie (UE) 2016/631”), 

postanawiam 

zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, 

z dnia 9 listopada 2018 r. zatwierdzającą wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania 

jednostek wytwórczych określone przez Przedsiębiorstwo w dokumencie stanowiącym 

załącznik Nr 1 do decyzji zmienianej, 

poprzez 

zmianę treści załącznika Nr 1 do decyzji zmienianej w drodze zastąpienia jego treści 

treścią określoną w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji zmieniającej, zatytułowanym: 

„Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 

z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie 

przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)”, z dnia 18 grudnia 2018 r. 
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UZASADNIENIE 

Na wniosek Przedsiębiorstwa, decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Nr DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, z dnia 9 listopada 2018 r. zatwierdzone zostały 

w załączniku Nr 1 wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych 

do sieci. Przed wydaniem decyzji zmienianej, ze względu na przepis art. 7 ust. 3 

Rozporządzenia (UE) 2016/631, propozycje brzmienia wymogów podlegały procesowi 

konsultacji z innymi operatorami systemów. Proces ten został zorganizowany 

i przeprowadzony w dniach od 15 września 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. przez 

Przedsiębiorcę, jako operatora systemu przesyłowego (dalej : „OSP”), odpowiadającego 

za pracę krajowego systemu elektroenergetycznego (dalej: KSE). 

Jednocześnie mając na uwadze wskazaną w art. 7 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2016/631, 

możliwość przeniesienia obowiązku ustanowienia wymogów ogólnego stosowania 

z właściwych operatorów systemu na Przedsiębiorstwo wyznaczone OSP na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej, jak również konieczność ustanowienia równych, 

niedyskryminujących wymogów dla przyłączania modułów wytwarzania energii 

do krajowego systemu elektroenergetycznego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 

pracy KSE, a także konieczność optymalizacji działań związanych z wdrażaniem 

kodeksów sieci, Przedsiębiorstwo opracowało propozycję wszystkich wymogów, 

o których mowa w Rozporządzeniu (UE) 2016/631, przewidzianych do opracowania 

przez wszystkich operatorów systemów. Opracowane przez Przedsiębiorstwo  

wymogi poddano konsultacjom z operatorami systemów dystrybucyjnych oraz 

z zainteresowanymi podmiotami. Po zakończeniu konsultacji Przedsiębiorca opracował 

finalną propozycję brzmienia wymogów oraz, ze względu na obowiązujące w tamtym 

czasie regulacje prawne, dokonały podziału wymogów ogólnego stosowania na: 

- wymogi, do których opracowania zobligowany był OSP zarówno jako OSP 

(dla wszystkich modułów danego typu i rodzaju, bez względu na miejsce 

przyłączenia), jak i jako właściwy operator systemu (dla modułów przyłączanych 

do sieci OSP), 

- wymogi, do których opracowania zobligowani byli operatorzy systemów 

dystrybucyjnych (OSD), jako właściwi operatorzy systemów. 

W dniu 18 grudnia wszedł w życie art. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie 

ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r., poz. 2348), 

zwanej dalej „ustawą zmieniającą ustawę - Prawo energetyczne”, którym uzupełniono 

tekst ustawy – Prawo energetyczne o nowy art. 9ga. Tym samym wypełnione zostało 

uprawnienie wynikające z art. 7 ust. 9 Rozporządzenia (UE) 2016/631,  do przeniesienia 

odpowiedzialności za opracowanie wymogów ogólnego stosowania z właściwych 

operatorów na Przedsiębiorcę, jako OSP.  

Zgodnie z brzmieniem przepisu przejściowego zawartego w art. 8 ust. 2 ustawy 

zmieniającej ustawę - Prawo energetyczne, decyzja wydana przed dniem wejścia w życie 

ustawy (14 dni po dniu ogłoszenia) przez Prezesa Urzędu Regulacji (dalej: „Prezes URE”) 

Energetyki na wniosek operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, 
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pozostaje w mocy i stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 9ga ustawy  

- Prawo energetyczne. Ponadto, zgodnie z zapisem art. 8 ustawy zmieniającej ustawę  

- Prawo energetyczne, decyzje wydane przed dniem wejścia w życie ww. ustawy przez 

Prezesa URE na wniosek operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, 

wygasają z dniem wejścia w życie tego przepisu. 

Mając na uwadze powyższe okoliczności, w tym w szczególności zapisy art. 9ga ust. 1 

ustawy - Prawo energetyczne, nakładające na Przedsiębiorcę obowiązek opracowania 

wszystkich wymogów ogólnego stosowania, o których mowa w Rozporządzeniu (UE) 

2016/631, do opracowania których zobowiązani byli OSP i właściwi operatorzy systemu, 

a następnie przeprowadzenia przez Przedsiębiorcę pełnego procesu konsultacji 

ww. wymogów, wraz z opracowaniem i przekazaniem Prezesowi URE Raportu 

z konsultacji, oraz wydanie przez Prezesa URE decyzji zatwierdzającej wymogi 

przedłożone przez Przedsiębiorcę, Przedsiębiorca zwrócił się do Prezesa URE 

z wnioskiem o zmianę decyzji Nr DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, z dnia 9 listopada 

2018 r., polegającą na zatwierdzeniu załączonych do Wniosku zmienionych wymogów 

ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, obejmujących 

wszystkie wymogi wynikające z Rozporządzenia (UE) 2016/631, do których opracowania 

zobowiązany został OSP, na podstawie art. 9ga ust. 1 ustawy zmieniającej ustawę - Prawo 

energetyczne. 

Wymogi ogólnego stosowania dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci 

przesyłowej zostały przedłożone przez Przedsiębiorcę, będącego operatorem systemu 

przesyłowego do zatwierdzenia organowi regulacji – Prezesowi URE, zgodnie z  art. 9ga 

ustawy – Prawo energetyczne w związku z art. 8 ust. 2 ustawy zmieniającej ustawę  

- Prawo energetyczne. 

W toku postępowania Prezes URE ocenił, że zmienione wymogi ogólnego stosowania dla 

przyłączania jednostek wytwórczych do sieci, w stosunku do wymogów wcześniej 

zatwierdzonych, poszerzone zostały o wymogi, które zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 

2016/631 zobowiązani byli opracować OSD jako właściwi operatorzy systemu. Treść tych 

wymogów jest tożsama z propozycją OSD wymogów ogólnego stosowania, która została 

opracowana przez Przedsiębiorcę, po przeprowadzonym procesie konsultacji, 

i udostępniona na stronie internetowej Przedsiębiorcy na potrzeby wykorzystania 

przez OSD, w celu przedłożenia wymogów ogólnego stosowania wynikających 

z Rozporządzenia (UE) 2016/631 do zatwierdzenia przez Prezesa URE. Wszystkie 

wymogi zawarto w jednolitym dokumencie.  

Prezes URE ocenił ponadto, że propozycja wymogów ogólnego stosowania 

dla przyłączania jednostek wytwórczych do sieci przedłożona została przez właściwy 

podmiot, zgodnie z wymaganą procedurą i w przepisanym terminie oraz stanowiła 

przedmiot konsultacji z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych, czym 

wypełniony został przepis art. 7 ust. 3 Rozporządzenia (UE) 2016/631, oraz 

nie sprzeciwia się  innym przepisom prawa.  
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W związku z tym Prezes URE postanowił przychylić się do wniosku Przedsiębiorstwa 

i zmienić swoją decyzję z dnia 9 listopada 2018 r. Nr DRE.WOSE.7128.185.2.2018.ZJ, 

poprzez zastąpienie treści załącznika Nr 1 do decyzji zmienianej treścią określoną 

w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji zmieniającej, zatytułowanym: „Wymogi ogólnego 

stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 

2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia 

jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG)”, z dnia 18 grudnia 2018 r., działając w tym 

przypadku na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Powołany przepis stanowi, że decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, 

może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają 

się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 

interes strony. 

Mając na względzie powyższe ustalenia postanowiono orzec jak w sentencji. 

POUCZENIE 

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

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie 

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo energetyczne 

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, z późn. zm.)]. Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd 

Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

2.  Odwołanie od decyzji Prezesa URE 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 Kodeksu 

postępowania cywilnego). 

3.  Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie  

z 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, z późn. zm.). Opłatę należy 

uiścić na rachunek bankowy Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, 

stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie 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 administracyjnego). Z dniem doręczenia 

organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia 
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odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kodeksu 

postępowania cywilnego). 

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 Kodeksu postępowania cywilnego). 

6.  Na podstawie art. 7 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2016/631 wymogi ogólnego stosowania, 

po ich zatwierdzeniu, podlegają obowiązkowi publikacji. 

 

         Prezes 

             Urzędu Regulacji Energetyki  

            z upoważnienia 

 

/-/ Adam Dobrowolski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymuje: 

PSE S.A. 
ul. Warszawska 165 
05-520 Konstancin-Jeziorna 

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na 
podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku  

z treścią załącznika do tej ustawy  
 

/-/ Zofia Janiszewska 
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