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Warszawa, dnia 13 lipca 2018 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRE.WOSE.481.1.7.2018.MFr

DECYZJA
Na podstawie § 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) w związku z art. 11, art. 11c, art. 11d oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771
i 1000) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.),
po rozpatrzeniu
wniosku operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - Polskie Sieci
Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w miejscowości Konstancin-Jeziorna (dalej:
„Operator”), złożonego pismem z dnia 24 maja 2018 r. o znaku DO-PB-SOS.617.1.2018.27,
w sprawie uzgodnienia z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji planu
wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej opracowanego
na okres od dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
postanawiam
uznać za uzgodnioną przedłożoną przez Operatora aktualizację planu wprowadzania
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia 1 września
2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uznany za uzgodniony plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej na ww. okres stanowi załącznik do niniejszej decyzji (dokument pt. „„Plan
wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej” /obowiązuje od
dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r./; Konstancin-Jeziorna, maj 2018 rok”).
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
ograniczeń”). Plan 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
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rozporządzenia,
opracowany
przez
operatora
systemu
przesyłowego
elektroenergetycznego plan ograniczeń i jego aktualizacje podlegają uzgodnieniu
z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE”). Natomiast plany
ograniczeń i ich aktualizacje opracowywane przez operatorów systemów
dystrybucyjnych elektroenergetycznych podlegają uzgodnieniu z operatorem systemu
przesyłowego elektroenergetycznego (§ 8 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia).
Pismem z dnia 24 maja 2018 r. o znaku DO-PB-SOS.617.1.2018.27 (uzupełnionym
ostatecznie w dniu 2 lipca 2018 r. - pismo znak: DO-PB-SOS.617.1.2018.30) Operator
zwrócił się do Prezesa URE z wnioskiem o uzgodnienie dokumentu pt. „„Plan
wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej” /obowiązuje od
dnia 1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r./; Konstancin-Jeziorna, maj 2018 rok”
(dalej: „Plan ograniczeń”).
Wobec powyższego pismem z dnia 6 lipca 2018 r., znak: DRE.WOSE.481.1.5.2018.MFr,
Prezes URE zawiadomił Operatora o zakończeniu postępowania dowodowego
w sprawie uzgodnienia aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń. Po otrzymaniu
powyższego zawiadomienia, pismem z dnia 9 lipca 2018 r., znak: DO-PBSOS.617.1.2018.31, Operator złożył rezygnację z zapoznania się ze zgromadzonym w
aktach sprawy materiałem dowodowym.
Rozpatrując wniosek Operatora, zważono co następuje.
Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, polegające na ograniczeniu
maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej,
stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (dalej: „ustawa”), mogą być
wprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na jego części, na czas
oznaczony, w przypadku zagrożenia:
 bezpieczeństwa
energetycznego
Rzeczypospolitej
Polskiej
polegającego
na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym,
 bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej,
 bezpieczeństwa osób,
 wystąpieniem znacznych strat materialnych.
Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy, Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego
do spraw energii, w drodze rozporządzenia, może wprowadzić na czas oznaczony,
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części, ograniczenia w sprzedaży paliw
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej i ciepła, w przypadku
wystąpienia zagrożeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy.
Stosownie do art. 11c ust. 1 ustawy zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii
elektrycznej (o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy) może powstać w szczególności
w następstwie: działań wynikających z wprowadzenia stanu nadzwyczajnego,
katastrofy naturalnej albo bezpośredniego zagrożenia wystąpienia awarii technicznej
w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1897), wprowadzenia embarga, blokady, ograniczenia
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lub braku dostaw paliw lub energii elektrycznej z innego kraju na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
lub
zakłóceń
w
funkcjonowaniu
systemów
elektroenergetycznych połączonych z krajowym systemem elektroenergetycznym,
strajku lub niepokojów społecznych oraz obniżenia dostępnych rezerw zdolności
wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości, o których mowa w art. 9g ust. 4 pkt 9
ustawy, lub braku możliwości ich wykorzystania.
Podkreślenia przy tym wymaga, że w obecnym stanie prawnym plan ograniczeń może
znaleźć zastosowanie nie tylko w razie wprowadzenia ograniczeń przez Radę Ministrów
w drodze rozporządzenia. Operator może także wprowadzić ograniczenia do czasu
wejścia w życie takiego rozporządzenia, uwzględniając w szczególności postanowienia
art. 11c ust. 2 pkt 2 w związku z art. 11d ust. 1 pkt 5 i art. 11d ust. 3 ustawy. Stosownie
do art. 11c ust. 2 pkt 2 ustawy Operator może wprowadzić ograniczenia w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części
do czasu wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy, lecz
nie dłużej niż na okres 72 godzin. Natomiast zgodnie z art. 11d ust. 1 pkt 5 ustawy
Operator po wyczerpaniu wszystkich możliwych działań zmierzających do pokrycia
zapotrzebowania na energię elektryczną wydaje odbiorcom końcowym, przyłączonym
bezpośrednio do sieci przesyłowej, polecenia zmniejszenia ilości pobieranej energii
elektrycznej lub odłączenia od sieci urządzeń i instalacji należących do tych odbiorców,
zgodnie z planem wprowadzania ograniczeń. Zważyć także należy, iż stosownie
do art. 11c ust. 3 ustawy, Operator obowiązany jest niezwłocznie powiadomić ministra
właściwego do spraw energii oraz Prezesa URE o wystąpieniu zagrożenia
bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, podjętych działaniach i środkach w celu
usunięcia tego zagrożenia i zapobieżenia jego negatywnym skutkom oraz zgłosić
konieczność wprowadzenia ograniczeń. Stosownie do art. 11d ust. 3 ograniczenia mogą
zostać wprowadzone w okresie występowania zagrożenia bezpieczeństwa dostaw
energii elektrycznej i w zakresie niezbędnym do usunięcia tego zagrożenia.
Wydając niniejszą decyzję Prezes URE uwzględnił także, iż Operator jest odpowiedzialny
za realizację ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6 i 7 ustawy - Prawo energetyczne
(art. 9c ust. 2 pkt 14 ustawy - Prawo energetyczne).
Stosownie do art. 11e ust. 1 ustawy Operator, który w następstwie okoliczności, za które
ponosi odpowiedzialność, wprowadził ograniczenia lub dopuścił się niedbalstwa przy
dokonywaniu oceny zasadności wprowadzenia tych ograniczeń, odpowiada na zasadach
określonych w art. 11e ust. 2-4 ustawy, za szkody powstałe u użytkowników krajowego
systemu elektroenergetycznego, w tym odbiorców energii elektrycznej przyłączonych
do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętym ograniczeniami, w wyniku
zastosowania środków i działań, o których mowa w art. 11c i art. 11d ustawy,
w szczególności z powodu przerw lub ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej.
Zasady dotyczące opracowywania planów ograniczeń określone zostały
w rozporządzeniu, zgodnie z którym Operator przy tworzeniu planu ograniczeń
powinien uwzględnić m. in. następujące zasady:
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1) zasadę określoną w art. 11 ust. 3 ustawy, zgodnie z którą, ograniczenia
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej polegają na ograniczeniu
maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii
elektrycznej (§ 8 ust. 1 in fine rozporządzenia),
2) plan ograniczeń określać ma wielkości maksymalnego poboru tej energii dla
poszczególnych odbiorców i stopni zasilania ( § 8 ust. 2 rozporządzenia),
3) wielkości planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, ujęte w planie
ograniczeń, określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:
-

11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości
mocy umownej określonej w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2
oraz ust. 3 ustawy,

-

stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżanie
mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorcę,

-

20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości
ustalonego minimum, niepowodującego zagrożeń i zakłóceń, o których mowa
w §3 ust. 4 rozporządzenia (§ 9 rozporządzenia).

Po dokonaniu analizy przedstawionej przez Operatora aktualizacji planu ograniczeń,
uznano, że przedmiotowa aktualizacja spełnia wymogi określone w przepisach ustawy
oraz rozporządzenia.
Z powyższych względów 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, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada
1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2018 r. poz. 155 z późn. 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 2018 r., poz. 300 z późn. zm.).
Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie
do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach
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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).
Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upoważnienia
/-/ Adam Dobrowolski

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
na rachunek 95 10301508 0000 0005 5002 4055

/-/ Maciej Bartoszewicz

Załącznik: 1 szt.
Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres od dnia
1 września 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Otrzymują:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05–520 Konstancin-Jeziorna
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