
   Warszawa, dnia    28     kwietnia 2017 r. 

 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Maciej Bando 
 

DRR.WRE.4321.6 .2017.LK 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 9g ust. 8 oraz  
art. 23 ust. 2 pkt 8 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.), 

po rozpatrzeniu wniosku 
Energa-Operator Spółka Akcyjna,  

z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 
 

z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: EOP-FR-000217-2017, o zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu  
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr 2/2017 tej instrukcji,  

postanawiam 

1. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2013 r., znak: DRR-

4321-59(6)/2013/MKo1, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej, zmienioną decyzją z dnia 31 stycznia 2014 r., znak: DRR-4321-

59(8)/2013/2014/MKo1, decyzją z dnia 23 kwietnia 2014 r., znak: DRR-4321- 

59(10)/2013/2014/MKo1, decyzją z dnia 31 października 2014 r., znak: DRR-4321- 

8(2)/2014/MKo1, decyzją z dnia 26 czerwca 2015 r., znak: DRR-4321-1(6)/2015/MKo1, 

decyzją z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: DRR-4321-14(2)/2015/GMi1, decyzją z dnia  

13 stycznia 2016 r., znak: DRR-4321-10(9)/2015/2016/GMi1, decyzją z dnia 30 listopada 

2016 r., znak: DRR-4321-1(11)/2015/2016.GMi1, decyzją z dnia 22 grudnia 2016 r., znak: 

DRR.WIR.4321.1.2016/LK oraz decyzją z dnia 13 marca 2017 r., znak: 

DRR.WRE.4321.2.2017.LK, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji 

nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do 

niniejszej decyzji, 

2. ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzień 1 maja 2017 r.  

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 7 kwietnia 2017 r., znak: EOP-FR-000217-2017, przedsiębiorstwo 
energetyczne Energa-Operator Spółka Akcyjna (zwane dalej: „Energa-Operator”) przedłożyło do 
zatwierdzenia projekt zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej 
także: „IRiESD”) w formie Karty aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej (zwanej dalej: „Kartą aktualizacji IRiESD”).  
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Jak wskazano we wniosku, celem opracowania Karty aktualizacji jest uwzględnienie  
w IRiESD zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej zatwierdzonych decyzją 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2017 r. (Karta aktualizacji IRiESP  
nr CB/17/2017). Zmiany te dotyczą wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie sposobu 
pozyskiwania usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego, 
tj. Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.  

Zmiany zawarte w Karcie aktualizacji IRiESD polegają na określeniu: 

a) zasad certyfikowania Obiektów Redukcji (zwanych dalej: „ORed”) 
wykorzystywanych do świadczenia usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie 
operatora systemu przesyłowego; 

b) zasad i wymagań dotyczących zakresu oraz sposobu przekazywania danych 
pomiarowych z miejsc zasilania certyfikowanych ORed, w ramach świadczenia usługi 
redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego (dotyczy 
przekazywania danych pomiarowych przez OSDn do Energa-Operator oraz 
przekazywania danych pomiarowych przez Energa-Operator do operatora systemu 
przesyłowego). 

Karta aktualizacji IRiESD określa szczegółowe zasady wydawania przez Energa-Operator 
certyfikatów dla ORed, na których może być świadczona usługa redukcji zapotrzebowania na 
polecenie operatora systemu przesyłowego oraz zasady rejestracji w systemie informatycznym 
OSP certyfikatów wydanych przez OSDn przyłączonych do sieci Energa-Operator. Uzyskanie 
certyfikatu jest warunkiem koniecznym, dopuszczającym ORed do udziału w świadczeniu usługi 
redukcji zapotrzebowania na polecenie operatora systemu przesyłowego. Proces certyfikacji 
ORed realizowany będzie dla obiektów, których co najmniej jeden punkt poboru energii 
elektrycznej (PPE) przyłączony jest do sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV. 

 

Zgodnie z art. 9g ust. 5 ustawy – Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego 
uwzględnia w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wymagania określone  
w opracowanej przez operatora systemu przesyłowego instrukcji ruchu i eksploatacji sieci 
przesyłowej. 

Z kolei stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne operator systemu 
dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej instrukcji, o której mowa 
w ust. 7, przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, 
instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz 
sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza te dokumenty na swojej stronie internetowej. 

Mając na względzie powyższe Energa-Operator opracowała Kartę aktualizacji IRiESD,  
w której uwzględniła zmiany IRiESP zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  
z dnia 28 lutego 2017 r. (Karta aktualizacji IRiESP nr CB/17/2017). Następnie wypełniając 
obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne Energa-Operator 
poinformowała użytkowników systemu dystrybucyjnego, w formie komunikatu 
opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiębiorstwa, o publicznym dostępie do 
projektu Karty aktualizacji IRiESD oraz o możliwości zgłaszania uwag do tego projektu, 
określając jednocześnie miejsce i termin zgłaszania uwag. Proces konsultacji projektu Karty 
aktualizacji IRiESD rozpoczął się w dniu 7 marca 2017 r., a zakończył w dniu 21 marca 2017 r.  
W procesie konsultacji zgłoszono jedną uwagę. Uwaga nie została uwzględniona przez Energa-
Operator. Treść projektu Karty aktualizacji IRiESD w obszarze, którego dotyczyła uwaga jest 
zgodna z postanowieniami IRiESP. 
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Ponadto zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne Energa-Operator zamieścił 
na stronie internetowej projekt Karty aktualizacji, wraz z informacją o braku zgłoszonych przez 
użytkowników systemu uwag. 

Na podstawie 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. 

 Po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie zgromadzonego w sprawie materiału 
dowodowego ustaliłem, że zachodzą przesłanki zmiany decyzji z dnia 16 grudnia  
2013 r., znak: DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 wraz z późniejszymi zmianami, określone  
w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z pkt 1 niniejszej decyzji. 

W przedmiotowej sprawie przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie decyzji  
z dnia 16 grudnia 2013 r. (wraz z późniejszymi zmianami). Za zmianą tej decyzji przemawia 
także interes społeczny oraz słuszny interes strony. 

Jednocześnie uwzględniając wniosek Energa-Operator określiłem datę wejścia w życie 
postanowień określonych w Karcie aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej na dzień 1 maja 2017 r.  

Mając powyższe na względzie, postanawiam orzec 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 oraz 
art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy 
przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

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 o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

Załącznik nr 1: Karta aktualizacji nr 2/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

 

/–/ Maciej Bando 

 

 

 

 

 
Otrzymuje: 
1. Energa - Operator S.A. 
    ul. Marynarki Polskiej 130 
    80-557 Gdańsk 
2. a/a  
 

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty 
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy  
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)  
w zw. z treścią załącznika do ustawy – cz. I 
pkt 53  

/–/ Leszek Kukuła 
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