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Warszawa, dnia     8     marca 2018 r.  

 
 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 
DRR.WRE.4321.5.2018.LK 

 

 

 

 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., dalej: „Kpa”) 
oraz art. 9g ust. 8 i art. 23 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r.– Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm., dalej: „ustawa - Prawo 
energetyczne”) 

 

po rozpatrzeniu wniosku 
ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna, 

z siedzibą w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130, 
 

z dnia 6 lutego 2018 r., znak: EOP-FR-000057-2018, w sprawie zmiany decyzji Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia 2013 r., znak: DRR-4321-59(6)/2013/MKo1, 
zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej: „IRiESD”), 
zmienionej decyzjami z dnia 31 stycznia 2014 r., znak: DRR-4321- 59(8)/2013 
/2014/MKo1, z dnia 23 kwietnia 2014 r., znak: DRR-4321- 59(10) /2013/2014/MKo1, 
z dnia 31 października 2014 r., znak: DRR-4321- 8(2)/2014/MKo1, z dnia 26 czerwca 
2015 r., znak: DRR-4321-1(6)/2015/MKo1, z dnia 31 grudnia 2015 r., znak: DRR-4321-
14(2)/2015/GMi1, z dnia 13 stycznia 2016 r., znak: DRR-4321-10(9) /2015 /2016/GMi1, 
z dnia 30 listopada 2016 r., znak: DRR-4321-1(11)/2015/2016.GMi1, z dnia 22 grudnia 
2016 r., znak: DRR.WIR.4321.1.2016.LK, z dnia 13 marca 2017 r., znak: DRR.WRE. 4321. 
2.2017.LK, z dnia 28 marca 2017 r., znak: DRR. WRE.4321.6.2017.LK oraz z dnia 20 grudnia 
2017 r., znak: DRR. WRE.4321.12.2017.LK 

postanawiam 

1. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającą IRiESD z dnia 16 
grudnia 2013 r., znak: DRR-4321-59(6)/2013/MKo1 wraz ze zmianami, 
poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr 1/2018 IRiESD 
stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji, 

2. ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w pkt 1 niniejszej decyzji na dzień 
12 marca 2018 r. 
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UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 6 lutego 2018 r., znak: EOP-FR-000057-2018, przedsiębiorstwo 

energetyczne ENERGA – OPERATOR S.A. (dalej także: „OSD”) przedłożyło do zatwierdzenia 

przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”) zmiany IRiESD w formie 

projektu Karty aktualizacji nr 1/2018 IRiESD (dalej: „Karta aktualizacji”). 

Uzasadniając wniosek OSD wskazał, że zmiany zawarte w Karcie aktualizacji zostały 

opracowane w związku ze zmianą standardowych profili zużycia energii elektrycznej 

odbiorców przyłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej nN (niskich napięć) o mocy 

umownej nie większej niż 40 kW. W związku z rozporządzeniem Ministra Energii 

z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf 

oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500), Prezes URE 

zatwierdził w dniu 3 stycznia 2018 r. dla przedsiębiorstwa energetycznego 

ENERGA – OPERATOR S.A. nową taryfę dla energii elektrycznej, która wprowadza 

dodatkową grupę taryfową G12as dla odbiorców zużywających energię elektryczną na 

potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców do zużywania 

większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22:00 do 6:00. Wprowadzenie nowej 

grupy taryfowej spowodowało konieczność przypisania nowego standardowego profilu 

obciążeń. Zmodyfikowane zostały zapisy załącznika nr 5 IRiESD w zakresie standardowych 

profili zużycia, w szczególności poprzez dodanie w wykazie profili nowego profilu S oraz 

tablicy T.2. S z danymi dla tego profilu na rok 2018. 

Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne 

OSD poinformował użytkowników systemu dystrybucyjnego, w formie komunikatu 

opublikowanego na stronie internetowej tego przedsiębiorstwa, o publicznym dostępie 

do projektu Karty aktualizacji oraz o możliwości zgłaszania uwag do tego projektu, 

określając jednocześnie miejsce i termin zgłaszania uwag oraz okres przewidziany 

na konsultacje. Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji trwał od dnia 12 stycznia  

2018 r. do dnia 26 stycznia 2018 r. W procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji 

użytkownicy systemu nie zgłosili uwag. OSD przedłożył do zatwierdzenia Prezesowi URE 

projekt Karty aktualizacji jako załącznik do wniosku z dnia 6 lutego 2018 r. Ponadto, 

stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, OSD zamieścił te dokumenty 

na swojej stronie internetowej. 

Zgodnie z art. 9c ust. 3 pkt 9a lit. c) ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo 

ENERGA – OPERATOR S.A. - jako operator systemu dystrybucyjnego, jest odpowiedzialne 

za umożliwienie realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych 

przez odbiorców przyłączonych do sieci m.in. poprzez opracowywanie, aktualizację 

i udostępnianie odbiorcom oraz ich sprzedawcom ich standardowych profili zużycia, 

a także uwzględnianie zasad ich stosowania w IRiESD. 

Z kolei stosownie do art. 9g ust. 5a ustawy – Prawo energetyczne, operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego dołącza do IRiESD standardowy profil zużycia 
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wykorzystywany w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej 

dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 40 kW. 

W związku z powyższym OSD opracował zmiany w załączniku nr 5 IRiESD,  polegające 

na dodaniu nowego standardowego profilu obciążeń dla odbiorców profilowych na 2018 r., 

w formie Karty aktualizacji nr 1/2018 IRiESD. 

Przeprowadzona szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego,  

pozwoliła na ustalenie, co następuje. 

Zgodnie z wnioskiem OSD wprowadzone zmiany dotyczą standardowych profili obciążeń 

dla odbiorców profilowych. W związku z wprowadzeniem w nowej taryfie dla energii 

elektrycznej dodatkowej grupy taryfowej G12as dla odbiorców zużywających energię 

elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, w celu stymulowania tych odbiorców 

do zużywania większej ilości energii elektrycznej w godzinach od 22:00 do 6:00, w wykazie 

profili należało dodać nowy profil S oraz Tablicę T.2. S z danymi dla tego profilu na rok 2018.   

Stąd też proponowane zmiany IRiESD w formie Karty aktualizacji nr 1/2018 należy uznać 

za uzasadnione.  

W związku z powyższym, po ustaleniu stanu faktycznego oraz po analizie materiału 

dowodowego zgromadzonego w tej sprawie Prezes URE ustalił, że zachodzą przesłanki 

uprawniające organ do zmiany decyzji, określone w treści art. 155 Kpa, zgodnie z pkt 1 

niniejszej decyzji.  W szczególności, zmiana decyzji może nastąpić jedynie wówczas, gdy 

przepisy szczególne nie sprzeciwiają się tej zmianie i przemawia za tym interes społeczny 

lub słuszny interes strony. 

W przedmiotowej sprawie z uwagi na to, iż przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie 

decyzji Prezesa URE, uwzględniono wniosek strony dotyczący zmiany IRiESD określony 

w pkt 1 niniejszej decyzji. Za zmianą tej decyzji przemawia także interes społeczny 

oraz słuszny interes strony.  

Jednocześnie określono datę wejścia w życie zmian IRiESD, podlegających zatwierdzeniu 

zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dzień 12 marca 2018 r.  

Mając powyższe na względzie orzeczono 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 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 
– Kodeks postępowania cywilnego, t. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 z późn. zm., dalej jako: 
„Kpc”). Odwołanie należy doręczyć na adres Urzędu 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 i wartości przedmiotu 
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, 
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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, t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm., dalej jako: „ustawa 
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych”). 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 Kpc ). 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 Kpc  ). 

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 Kpc ). 

 

Załącznik nr 1:  Karta aktualizacji nr 1/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. 

 

 

Z upoważnienia                                                                       
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 

                                                                                                                       /–/ Małgorzata Kozak 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
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 ze zm.) w zw. z treścią 

załącznika do ustawy – cz. I pkt 53 ppkt 1. 

              /–/ Leszek Kukuła 
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