
                  Warszawa, dnia 23 grudnia 2019 r. 

       PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRE.WOSE.481.2.4.2019.MFr 

 

 

DECYZJA 
 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.)  

oraz w związku z § 8 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw 

stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r.  

Nr 133, poz. 924), 

po rozpatrzeniu  

wniosku operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego – Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w miejscowości Konstancin–Jeziorna, złożonego 

pismem z dnia 7 listopada 2019 r. o znaku: DO-PB-WOS.617.1.2019.10, w sprawie 

dokonania w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego zmiany decyzji 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 lipca 2019 r. o znaku: 

DRE.WOSE.481.1.6.2019.MFr, w sprawie uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji 

Energetyki przedłożonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. aktualizacji planu 

wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej opracowanego 

na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. – w zakresie działania 

odbiorcy ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o.,  

postanawiam 

zmienić moją decyzję z dnia 5 lipca 2019 r. o znaku: DRE.WOSE.481.1.6.2019.MFr 

poprzez zastąpienie w Części II dokumentu pt. „„Plan wprowadzania ograniczeń  

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej” / obowiązuje od dnia 1 września 2019 r. do 

dnia 31 sierpnia 2020 r. /; Konstancin-Jeziorna, maj 2019 rok” kart określających „Stopnie 

zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz 

prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni zasilania. Dla: ISD 

Huta Częstochowa Sp. z o.o.” kartami o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej 

decyzji, obowiązującymi w okresie od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się 

wykonalna do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
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UZASADNIENIE 

Stosownie do § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r.  

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw 

stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła  

(Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 924; dalej: „Rozporządzenie”), operator systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego zobowiązany jest do opracowywania planu 

wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (dalej: „plan 

wprowadzania ograniczeń”). Plan wprowadzania ograniczeń, zgodnie z § 8 ust. 2 

Rozporządzenia, podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia, przy 

czym, jak stanowi § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia, opracowany przez operatora systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego plan wprowadzania ograniczeń i jego aktualizacje 

podlegają uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”).  

Decyzją z dnia 5 lipca 2019 r. o znaku: DRE.WOSE.481.1.6.2019.MFr (dalej: „Decyzja), 

Prezes URE uznał za uzgodnioną przedłożoną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

S.A. (dalej: „Operator”) aktualizację planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu  

i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 

2020 r. 

Pismem z dnia 7 listopada 2019 r. o znaku: DO-PB-WOS.617.1.2019.10, Operator wniósł  

o zmianę Decyzji w związku z wystąpieniem do niego przez spółkę Sunningwell 

International Polska Sp. z o.o. (dalej: „Sunningwell”), pismem z dnia 18 października 

2019 r. o znaku: G11/115/E/46/2019, z wnioskiem o dokonanie uzgodnienia planu 

ograniczeń dla Sunningwell na okres od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 

2020 r. Wniosek Sunningwell jest związany z wydzierżawieniem majątku ISD Huty 

Częstochowa Sp. z o.o. przez Sunningwell na podstawie umowy dzierżawy z dnia  

19 września 2019 r. i wznowieniem produkcji. 

Zmiana planu związana z wystąpieniem Sunningwell nie powodowała zmian  

w wartościach dopuszczalnego poboru mocy w poszczególnych stopniach zasilania 

ujętych w planie ograniczeń dla ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o., w związku z czym 

wprowadzenie zmian objętych wnioskiem Sunningwell nie spowodowało konieczności 

zmiany planu wprowadzania ograniczeń uzgadnianego z Prezesem URE w pozostałym 

zakresie, a w szczególności w zakresie wartości sumarycznych dla wszystkich odbiorców 

przyłączonych do sieci przesyłowej elektroenergetycznej. 

Wskazany we wniosku Operatora zakres czasowy zmiany planu ograniczeń dla 

Sunningwell, tj. od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. uzasadniony został 

faktem, że przywołana powyżej umowa dzierżawy została zawarta w dniu 19 września 

2019 r. 

Mając na uwadze datę wpływu wniosku Operatora (13 listopada 2019 r.) oraz mając  

na względzie, iż decyzja Prezesa URE w przedmiotowej sprawie nie może mieć mocy 

wstecznej, zmiana planu wprowadzania ograniczeń uzgadnianego z Prezesem URE 
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wprowadzona niniejszą decyzją zacznie obowiązywać od dnia, w którym decyzja stanie 

się wykonalna do dnia 31 sierpnia 2020 r. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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. 

Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone w art. 155 

Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowiono jak w sentencji. 

POUCZENIE  

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

– Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 

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

energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2019 r., poz. 1460 ze zm.)]. 

Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 

181, 02-222 Warszawa. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie 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 ustawy – Kodeks 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 2019 r., poz. 785 ze zm.). 

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 odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna 

(art. 127a § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 

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

jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się 
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prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 ustawy – Kodeks postępowania 

administracyjnego). 

 
Prezes 

                                                                      Urzędu Regulacji Energetyki 
                                                                                z upoważnienia 
 

   /-/ Adam Dobrowolski 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik: 1 szt. 
Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz 
prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni zasilania. Dla: Sunningwell 
International Polska Sp. z o.o. na okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. 
 
 
Otrzymują: 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne 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 (część I, pkt 53). 

 
 

/-/ Mariusz Frątczak 
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