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Warszawa, 5 września 2018 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Maciej Bando
DRR.WRE.7128.48.2017.PSt

DECYZJA
Na podstawie art. 36 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 8 i 9 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719
z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji
zdolności przesyłowych (Dz. Urz. UE L 259 z dnia 27 września 2016 r., s. 42, dalej jako:
„rozporządzenie FCA”), art. 23 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629 i 1637, dalej jako:
„Prawo energetyczne”) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej jako: „KPA”)
w związku z art. 30 ust. 1 Prawa energetycznego
po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółki Akcyjnej
z siedzibą Konstancinie-Jeziornie,
ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
złożonego pismem z dnia 17 października 2017 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.19),
o zatwierdzenie propozycji zasad nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między
obszarami rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami,
Polską, Słowacją i Słowenią zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia FCA, uzupełnionego
następnie pismami: z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.27), z dnia 12
stycznia 2018 r. (DP-PR-WK.070.2.2017.44), z dnia 4 lipca 2018 r. (znak: DP-PRWK.070.2.2017.53) i z dnia 6 sierpnia 2018 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.56)
postanawiam
zatwierdzić zasady nominacji grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami
rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją
i Słowenią określone w dokumencie zatytułowanym: „Propozycja zasad nominacji
fizycznych praw przesyłowych dla granic obszarów rynkowych pomiędzy Austrią,
Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią zgodnie z art. 36
rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego
wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” z dnia 29 czerwca
2018 r. (tłumaczenie na język polski), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

tel.: 22 487 58 02

fax: 22 378 11 61

e-mail: sekretariat@ure.gov.pl
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UZASADNIENIE
Pismem z dnia 17 października 2017 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.19), uzupełnionym
pismem z dnia 14 listopada 2017 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.27), operator systemu
przesyłowego elektroenergetycznego (dalej jako: „OSP”) w Polsce – Polskie Sieci
Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą Konstancinie-Jeziornie (dalej jako: „PSE
S.A.”) wystąpiły do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej jako: „Prezes URE”)
z wnioskiem o zatwierdzenie propozycji zasad nominacji grafików wymiany energii
elektrycznej między obszarami rynkowymi pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami,
Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią (dalej jako: „propozycja zasad nominacji”),
określonej w dokumencie zatytułowanym: „Propozycja zasad nominacji fizycznych praw
przesyłowych dla granic obszarów rynkowych pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami,
Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią zgodnie z art. 36 rozporządzenia Komisji
(UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące
długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” z dnia 11 października 2017 r.
(tłumaczenie na język polski).
Oryginał tego dokumentu o tytule: „Proposal for nomination rules for Physical Transmission
Rights for the bidding zone border(s) between Austria, Croatia, Czech Republic, Germany,
Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia in accordance with Article 36 of Commission
Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline on Forward
Capacity Allocation”, został opracowany przez OSP z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec,
Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii w języku angielskim z uwagi na międzynarodowy
charakter współpracy wynikający z art. 4 ust. 1 rozporządzenia FCA.
Pismem z dnia 12 stycznia 2018 r. (DP-PR-WK.070.2.2017.44) PSE S.A. uzupełniły wniosek
o tłumaczenie wyżej wymienionego dokumentu na język polski.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia FCA OSP opracowują warunki lub metody wymagane
na podstawie rozporządzenia FCA i w odpowiednich terminach określonych
w rozporządzeniu FCA przedkładają je właściwym organom regulacyjnym
do zatwierdzenia. Stosownie do art. 36 ust. 2 rozporządzenia FCA nie później niż 12
miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia wszyscy OSP wydający fizyczne
prawa przesyłowe w odniesieniu do granicy obszaru rynkowego przedkładają
odpowiednim organom regulacyjnym do zatwierdzenia propozycję zasad nominacji
grafików wymiany energii elektrycznej między obszarami rynkowymi.
PSE S.A. wyjaśniły (we wniosku z dnia 17 października 2017 r., znak: DP-PRWK.070.2.2017.19), że OSP z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Polski, Słowacji
i Słowenii zdecydowali o opracowaniu wspólnej propozycji zasad nominacji grafików
wymiany energii elektrycznej w odniesieniu do długoterminowych praw przesyłowych,
gdyż obecnie na granicach powyższych państw proces nominacji jest przeprowadzony
w sposób skoordynowany i w oparciu o wspólne zasady oraz, że propozycja zasad nominacji
została zaakceptowana przez wszystkich wymienionych OSP. Propozycja zasad nominacji
została zatem przekazana przez OSP z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Polski,
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Słowacji i Słowenii odpowiednim organom regulacyjnym z wymienionych państw
członkowskich.
Wedle art. 36 ust. 3 rozporządzenia FCA wszyscy OSP stopniowo ujednolicają zasady
nominacji na wszystkich granicach obszarów rynkowych, na których stosuje się fizyczne
prawa przesyłowe. Z tego względu organy regulacyjne z aprobatą przyjęły opracowanie
przez OSP z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii wspólnej
propozycji zasad nominacji i są zdania, że ułatwi to dalszą harmonizację zasad nominacji na
granicach obszarów rynkowych, na których są wydawane fizyczne prawa przesyłowe.
Jednakże jednocześnie organy regulacyjne z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier,
Polski, Słowacji i Słowenii doszły do wniosku, że zatwierdzenie propozycji zasad nominacji
wymaga decyzji więcej niż jednego organu regulacyjnego (jako, że dotyczy wszystkich
państw członkowskich wymienionych w propozycji zasad nominacji). W takiej sytuacji,
zgodnie z art. 4 ust. 9 rozporządzenia FCA, właściwe organy regulacyjne konsultują się
między sobą, ściśle ze sobą współpracują i koordynują swe stanowiska w celu osiągnięcia
porozumienia. Organy regulacyjne z wymienionych państw członkowskich podjęły zatem
wzajemne konsultacje, ścisłą współpracę i koordynację w celu osiągnięcia porozumienia.
Współpraca organów regulacyjnych odbyła się poprzez wymianę korespondencji
elektronicznej oraz poprzez telekonferencje.
Stosownie do art. 4 ust. 11 rozporządzenia FCA w przypadku gdy jeden lub większa liczba
organów regulacyjnych zażąda wprowadzenia zmiany przed zatwierdzeniem warunków
lub metod przedłożonych zgodnie z ust. 6 i 7, odpowiedni OSP przedkładają propozycję
dotyczącą zmienionych warunków lub metod do zatwierdzenia w terminie dwóch miesięcy
od daty przedstawienia żądania wprowadzenia zmiany przez organy regulacyjne.
Propozycja zasad nominacji nie została wymieniona w art. 4 ust. 6 ani 7 rozporządzenia FCA,
które to przepisy dotyczą kompetencji organów regulacyjnych do zatwierdzenia propozycji
dotyczących warunków lub metod odpowiednio przez wszystkie organy regulacyjne (art. 4
ust. 6 rozporządzenia FCA) oraz przez wszystkie organy regulacyjne regionu, którego
to dotyczy (art. 4 ust. 7 rozporządzenia FCA). Jednakże wobec opracowania i przedłożenia
przez OSP wspólnej propozycji zasad nominacji dotyczącej Austrii, Chorwacji, Czech,
Niemiec, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii, a więc podlegającej zatwierdzeniu przez organy
regulacyjne z więcej niż jednego państwa członkowskiego, zachodzi konieczność
zastosowania procedur przewidzianych dla propozycji dotyczących warunków lub metod
podlegających zatwierdzeniu przez organy regulacyjne regionu, którego dotyczą te warunki
lub metody, w tym m.in. art. 4 ust. 9 i 11 rozporządzenia FCA, w miejsce procedur
przewidzianych przez prawo krajowe poszczególnych państw członkowskich.
Organy regulacyjne z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii
ustaliły, że zachodzi konieczność zażądania wprowadzenia zmian przed zatwierdzeniem
propozycji zasad nominacji. Wobec tego organy regulacyjne wspólnie opracowały,
a następnie zaakceptowały dokument z dnia 19 kwietnia 2018 r. zatytułowany: „Request for
amendment by the concerned regulatory authorities on the TSOs’ proposal of 11 October
2017 for nomination rules for physical transmission rights for the bidding zone border(s)
between Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia
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in accordance with Article 36 of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September
2016 establishing a guideline on forward capacity allocation”, w którym wskazano zakres
koniecznych zmian w propozycji zasad nominacji. Organy regulacyjne uzgodniły,
że zażądają od odpowiednich OSP wprowadzenia w propozycji zasad nominacji zmian
zgodnych z powyższym dokumentem do dnia 7 maja 2018 r. Wobec tego, pismem z dnia 27
kwietnia 2018 r. (znak: DRR.WRE.7128.48.2017.PSt), Prezes URE wezwał PSE S.A.
do przedłożenia jednolitego tekstu dokumentu „Propozycja zasad nominacji fizycznych
praw przesyłowych dla granic obszarów rynkowych pomiędzy Austrią, Chorwacją,
Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją i Słowenią zgodnie z art. 36
rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiającego
wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych” z dnia 11
października 2017 r. uwzględniającego wskazane w tym wezwaniu uwagi i zmiany.
Pismem z dnia 4 lipca 2018 r. (znak: znak: DP-PR-WK.070.2.2017.53) PSE S.A. przedłożyły
zmienioną propozycję zasad nominacji określoną w dokumencie zatytułowanym
„Propozycja zasad nominacji fizycznych praw przesyłowych dla granic obszarów
rynkowych pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją
i Słowenią zgodnie z art. 36 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września
2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności
przesyłowych” z dnia 29 czerwca 2018 r. (dalej jako: „zmieniona propozycja zasad
nominacji”).
Również oryginał tego dokumentu o tytule: „Proposal for nomination rules for Physical
Transmission Rights for the bidding zone border(s) between Austria, Croatia, Czech
Republic, Germany, Hungary, Poland, Slovakia, and Slovenia in accordance with Article 36
of Commission Regulation (EU) 2016/1719 of 26 September 2016 establishing a Guideline
on Forward Capacity Allocation”, został opracowany przez OSP z Austrii, Chorwacji, Czech,
Niemiec, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii w języku angielskim.
Pismem z dnia 6 sierpnia 2018 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.56) PSE S.A. przedłożyły
tłumaczenie wyżej wymienionego dokumentu na język polski.
Organy regulacyjne z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Polski, Słowacji i Słowenii
ponownie podjęły wzajemne konsultacje, ścisłą współpracę i koordynację w celu
osiągnięcia porozumienia, co odbyło się poprzez wymianę korespondencji elektronicznej.
Organy regulacyjne z wymienionych państw członkowskich ustaliły, iż propozycja zasad
nominacji została przez OSP, w tym PSE S.A., zmieniona zgodnie z żądaniem organów
regulacyjnych do wprowadzenia zmian, a więc OSP, w tym PSE S.A., wypełniły obowiązek
z art. 4 ust. 11 rozporządzenia FCA. Nadto zmieniona propozycja zasad nominacji jest
zgodna wymaganiami określonymi w rozporządzeniu FCA, a w szczególności spełnia
kryteria wymienione w art. 4 ust. 8 i art. 36 ust. 2 rozporządzenia FCA oraz wypełnia cele
długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych określone w art. 3 rozporządzenia FCA.
Uznano, że przedłożona przez OSP zmieniona propozycja zasad nominacji powinna zostać
zatwierdzona przez właściwe organy regulacyjne z następujących względów.
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Zgodnie z wymaganiem określonym w art. 4 ust. 8 rozporządzenia FCA propozycja zasad
nominacji musi obejmować proponowane ramy czasowe ich wdrożenia. Artykuł 3
zmienionej propozycji zasad nominacji zawiera te ramy.
Wedle art. 4 ust. 8 rozporządzenia FCA propozycja zasad nominacji, winna zawierać opis ich
przewidywanego wpływu na realizację celów określonych w tym rozporządzeniu, które
zostały określone w art. 3 rozporządzenia FCA. Motywy od 6 do 10 zmienionej propozycji
zasad nominacji zawierają ten opis.
Stosownie do art. 36 ust. 2 zdanie trzecie rozporządzenia FCA zasady nominacji muszą
zawierać co najmniej następujące informacje:
a) uprawnienia posiadacza fizycznych praw przesyłowych do nominacji grafików wymiany
energii elektrycznej;
b) minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest konieczne do nominowania;
c) opis procedury nominacji;
d) terminy nominacji;
e) format nominacji i komunikacji.
Artykuł 4 zmienionej propozycji zasad nominacji zawiera opis uprawnień posiadaczy
fizycznych praw przesyłowych do nominacji grafików wymiany energii elektrycznej
dotyczące poszczególnych OSP. Artykuł 5 zmienionej propozycji zasad nominacji zawiera
opis minimalnych wymagań techniczne, których spełnienie jest konieczne do nominowania
dotyczących odpowiednich OSP. Artykuł 6 zmienionej propozycji zasad nominacji oraz
aneks nr 1 do zmienionej propozycji zasad nominacji zawiera opis procedury nominacji
(procesu nominowania). Artykuł 7 zmienionej propozycji zasad nominacji wskazuje
terminy nominacji. Artykuł 8 zmienionej propozycji zasad nominacji oraz aneks nr 1
do zmienionej propozycji zasad nominacji zawiera opis formatu nominacji i komunikacji.
Należy dodać, że stosownie do art. 36 ust. 5 rozporządzenia FCA, jeżeli ograniczenia alokacji
na połączeniach między obszarami rynkowymi zostały uwzględnione w procesie alokacji
zdolności przesyłowych na rynku dnia następnego zgodnie z art. 23 ust. 3 rozporządzenia
Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące
alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz. Urz. UE L
197/24 z 25 lipca 2015 r., dalej jako: „rozporządzenie CACM”), ograniczenia te należy
uwzględnić w propozycji zasad nominacji, o której mowa w art. 36 ust. 2 rozporządzenia
FCA.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 lit a (ii) rozporządzenia CACM, wspólna metoda wyznaczania
zdolności przesyłowych (o której mowa w art. 20 ust. 2 rozporządzenia CACM) obejmuje
ograniczenia alokacji, do których odnosi się art. 36 ust. 2 rozporządzenia FCA. W przypadku
gdy metoda wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności
przesyłowych Core1 będzie uwzględniała ograniczenia alokacji na połączeniach między
Do regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Core zostały przypisane granice obszarów rynkowych,
których dotyczy zmieniona propozycja zasad nominacji. Regiony wyznaczania zdolności przesyłowych zostały
ustalone decyzją Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (dalej jako: „ACER”) numer 06/2016
1
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obszarami rynkowymi, OSP powinni, na podstawie art. 4 ust. 12 rozporządzenia FCA, złożyć
wniosek o zmianę zasad nominacji polegającą na uwzględnieniu tych ograniczeń.
Stosownie do art. 36 ust. 2 zdanie drugie rozporządzenia FCA propozycja zasad nominacji
podlega konsultacjom zgodnie z art. 6 rozporządzenia FCA. Zgodnie z art. 6 ust. 1
rozporządzenia FCA OSP odpowiedzialni za przedstawianie propozycji dotyczących
ustanowienia warunków lub metod bądź ich zmian zgodnie z rozporządzeniem FCA
konsultują się z zainteresowanymi stronami, w tym z odpowiednimi organami każdego
państwa członkowskiego, w sprawie projektów propozycji dotyczących ustanowienia
warunków lub metod, jeśli taki wymóg został jednoznacznie określony w niniejszym
rozporządzeniu. Konsultacje te trwają co najmniej jeden miesiąc.
OSP przeprowadzili konsultacje w dniach od 27 czerwca 2017 r. do dnia 18 sierpnia 2017 r.,
o czym poinformowali na stronie internetowej Europejskiej Sieci Operatorów Systemów
Przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO energii elektrycznej)2. W ramach konsultacji dla
zainteresowanych stron zostały zorganizowane warsztaty w formie internetowego
seminarium.
Wedle art. 6 ust. 3 rozporządzenia FCA przed przedłożeniem propozycji dotyczącej
ustanowienia warunków lub metod organowi regulacyjnemu do zatwierdzenia podmioty
odpowiedzialne za propozycję należycie uwzględniają uwagi zainteresowanych stron
zgłoszone w ramach konsultacji przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia
FCA.
Raport z konsultacji zawierający informacje o zgłoszonych w ramach tych konsultacji
uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia został załączony przez PSE S.A. do wniosku z dnia
17 października 2017 r. (znak: DP-PR-WK.070.2.2017.19).
Po zatwierdzeniu przez organy regulacyjne z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier,
Polski, Słowacji i Słowenii zmienionej propozycji zasad nominacji, zgodnie z art. 4 ust. 13
rozporządzenia FCA, OSP z Austrii, Chorwacji, Czech, Niemiec, Węgier, Polski, Słowacji
i Słowenii opublikują je w Internecie.
Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że wobec okoliczności faktycznych ustalonych
w przedmiotowej sprawie, zachodzą przesłanki do zatwierdzenia propozycji. Nadto należy
wskazać, że za zatwierdzeniem wniosku strony przemawia zarówno jej interes, jak i słuszny
interes społeczny. Wobec tego postanowiono orzec jak w sentencji.

z dnia 17 listopada 2016 r., zgodnie z art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia CACM; na stronie internetowej ACER
opublikowano – decyzję:
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Individual%20decisions/ACER%20D
ecision%2006-2016%20on%20CCR.pdf,
załączniki do decyzji:
https://www.acer.europa.eu/Official_documents/Acts_of_the_Agency/Pages/ANNEXES_CCR_DECISION.aspx.
2
https://consultations.entsoe.eu/markets/nom-ptrs/#untitled-event
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POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem tutejszego organu, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 Prawa energetycznego 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, dalej jako: „KPC”). Odwołanie należy doręczyć na
adres: Prezes 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, 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, Dz.U. z 2018 r. poz. 300 ze zm.). 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 Urzędu Regulacji Energetyki (art. 127a § 1
KPA). 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 KPA).
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 KPA).

Załącznik nr 1:
„Propozycja zasad nominacji fizycznych praw przesyłowych dla granic obszarów
rynkowych pomiędzy Austrią, Chorwacją, Czechami, Niemcami, Węgrami, Polską, Słowacją
i Słowenią zgodnie z art. 36 rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września
2016 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności
przesyłowych” z dnia 29 czerwca 2018 r. (tłumaczenie na język polski)
/–/ Maciej Bando

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł
/-/ Paulina Stachura
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Otrzymują:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. ad acta
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