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Warszawa, dnia 10 kwietnia 2019 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRR.WRE.4320.9.2018.LK

DECYZJA
Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami, dalej: „KPA”)
oraz art. 9g ust. 7 i art. 23 ust. 2 pkt 8 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997
r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, ze zmianami: Dz. U. z 2018 r. 685, 650,
1000, 1356, 1637, 1629, 2348, 771 i Dz. U. z 2019 r. poz. 42, 125, dalej: „PE”),
po rozpatrzeniu wniosku
Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna,
z siedzibą w Konstancinie –Jeziornie, ul. Warszawska 165,
z dnia 20 grudnia 2018 r., znak: DO-PM-WRE.7000.2.2018.2, w sprawie zmiany decyzji
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes URE” z dnia 23 lipca 2010 r., znak:
DPK-4320-1(6)/2010/KS, zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci
Przesyłowej w części ogólnej oraz w części dotyczącej bilansowania systemu
i zarządzania ograniczeniami systemowymi (dalej: „IRiESP – Bilansowanie”)
oraz uchylającej decyzję z dnia 10 lutego 2006 r., znak: DPK-7102-14(5)/2006,
uzupełnionej decyzją z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF,
zmienionej decyzjami: z dnia 20 września 2010 r., znak: DPK-4320-2(2)/2010/KS, z dnia
10 listopada 2010 r., znak: DPK-4320-2(4)/2010/LK, z dnia 31 lipca 2012 r., znak: DPK4321 -2(6)/2010/2012/LK/AKG, z dnia 16 listopada 2012 r., znak: DPK-43202(8)/2010/2012/LK, z dnia 14 grudnia 2012 r., znak: DPK-4320-2(13)/2010/2012/LK,
z dnia 29 stycznia 2013 r., znak: DPK-4320-2(16) /2010÷2013/LK, z dnia 30 stycznia
2013 r., znak: DPK-4320-2(18)/2010/2012/KS oraz z dnia 18 listopada 2013 r., znak:
DRR-4320-2(26)/2010/2013/JRz, z dnia 10 grudnia 2013 r., znak: DRR-4320
-2(27)/2010/2013/JRz, z dnia 26 maja 2014 r., znak: DRR-4320-2(38)/2010/2014/LK,
z dnia 31 lipca 2014 r., znak: DRR-4320- 2(40)/2010/2014/LK, z dnia 6 listopada 2014
r., znak: DRR-4320-2(48)/2010/2014/LK z dnia 15 grudnia 2015 r., znak: DRR-0732
-2(57)/2010/2015/LK, z dnia 29 kwietnia 2016 r., znak: DRR-4320-2(72)
/2010/2015/MH oraz z dnia 16 czerwca 2016 r., znak: DRR-0732-2(78) /2010/2016/LK,
z dnia 25 listopada 2016 r., znak:DRR.WIR.4320.3.2016.LK, z dnia 27 stycznia 2017 r.,
znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK oraz postanowieniem z dnia 30 stycznia 2017 r.,
znak: DRR.WIR.4320.1.2016.LK i decyzjami z dnia 28 lutego 2017 r., znak:
DRR.WRE.4320.1.2017.LK, z dnia 28 listopada 2017 r., znak: DRR.WRE.4320.3.2017.LK,
z dnia 22 października 2018 r., znak: DRR.WRE.4320.6.2018.LK oraz z dnia 18 grudnia
2018 r., znak: DRR.WRE.4320.7.2018.LK
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postanawiam
1. zmienić decyzję Prezesa URE zatwierdzającą IRiESP – Bilansowanie z dnia 23 lipca
2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, uzupełnioną decyzją z dnia 29 lipca 2010 r.,
znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz ze zm., poprzez zatwierdzenie zmian
określonych w Karcie aktualizacji IRiESP nr CB/21/2018 stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej decyzji,
2. określić termin wejścia w życie zmian określonych w pkt 1 powyżej, które podlegają
zatwierdzeniu niniejszą decyzją, na dzień 17 kwietnia 2019 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 20 grudnia 2018 r., znak: DO-PM-WRE.7000.2.2018.2, przedsiębiorstwo
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (dalej jako: „PSE S.A.” lub „OSP”) przedłożyło
do zatwierdzenia projekt zmiany decyzji Prezesa URE, zatwierdzającej IRiESP
– Bilansowanie z dnia 23 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(6)/2010/KS, uzupełnionej
decyzją z dnia 29 lipca 2010 r., znak: DPK-4320-1(8)/2010/KS/AGF, wraz ze zm.,
w formie Karty aktualizacji IRiESP - Bilansowanie nr CB/21/2018 (dalej jako: „Karta
aktualizacji nr CB/21/2018”).
Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 2 PE PSE S.A. poinformowała
użytkowników systemu przesyłowego, w formie komunikatu opublikowanego na stronie
internetowej tego przedsiębiorstwa, o publicznym dostępie do projektu Karty aktualizacji
nr CB/21/2018 oraz o możliwości zgłaszania uwag do tego projektu, określając
jednocześnie miejsce i termin zgłaszania uwag. Proces konsultacji projektu Karty
aktualizacji nr CB/21/2018 trwał od 24 października do 7 listopada 2018 r. W dniu 31
października 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne, podczas którego PSE S.A.
przedstawiła użytkownikom systemu zmiany zawarte w projekcie Karty aktualizacji
nr CB/21/2018. W procesie konsultacji projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 uwagi
zgłosiły cztery podmioty (InfoEngine S.A., ZE PAK S.A., PGE Dystrybucja S.A. oraz PGE
Polska Grupa Energetyczna S.A.). Uwagi te zostały zebrane w przygotowanym przez PSE
S.A. raporcie z konsultacji wraz z wyjaśnieniami o sposobie ich uwzględnienia. PSE S.A.
przedłożyła do zatwierdzenia projekt Karty aktualizacji nr CB/21/2018 jako załącznik do
wniosku z dnia 20 grudnia 2018 r. Ponadto, stosownie do art. 9g ust. 7 PE, PSE S.A.
zamieściła te dokumenty na swojej stronie internetowej.
Ponadto Prezes URE pismami z dnia 14 i 15 lutego 2019 r., znak:
DRR.WRE.4320.9.2018.LK, zwrócił się do wybranych użytkowników systemu
oraz do Towarzystwa Obrotu Energią, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki
i Telekomunikacji (KIGEiT) oraz Konfederacji Lewiatan o zajęcie stanowiska w sprawie
planowanych do wprowadzeniu przez OSP zmian do IRiESP – Bilansowanie wynikających
z opracowanego przez OSP projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018, ze szczególnym
uwzględnieniem konsekwencji dla kosztów działania przedsiębiorstw energetycznych,
jeśli zabezpieczenie miałoby być ustalane zgodnie z projektem Karty aktualizacji
nr CB/21/2018. Swoje stanowiska przedstawiło dwóch użytkowników systemu
(Corrente Dla Domu Sp. k. i Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o. o.) oraz Towarzystwo
Obrotu Energią. Z treści tych stanowisk wynika, że w odniesieniu do URB, którym zostało
wznowione świadczenie usług przesyłania po ich wstrzymaniu ze względu
na niewystarczającą wysokość zabezpieczenia, zwiększenie wysokości minimalnego
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dostępnego zabezpieczenia (ZDOSTmin) powoduje wzrost kosztów uczestnictwa rynku
bilansującym (dalej jako: „RB”) w porównaniu do aktualnie obowiązującego rozwiązania,
a proponowane zmiany jedynie zmniejszają ryzyko finansowe działalności OSP na RB, nie
zmniejszając ryzyka URB.
W celu wyjaśnienia, czy proponowana w formie Karty aktualizacji
IRiESP-Bilansowanie nr CK/21/2018 zmiana IRiESP – Bilansowanie w konsekwencji
nie prowadzi do nieuzasadnionego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw
obrotu na RB Prezes URE pismem z dnia 4 lutego 2019 r., znak: DRR.WRE.4320.9.2018.LK,
wezwał PSE S.A., będącą stroną postępowania, do uzupełnienia wniosku złożonego
w wyżej określonej sprawie o dodatkowe informacje i wyjaśnienia dotyczące
(i) sposobu „uszczelnienie” obecnie stosowanego systemu zabezpieczeń na RB, o którym
mowa w uzasadnieniu wniosku (ii) kryteriów doboru minimalnej wysokość
zabezpieczenia ZRB w kwocie 1 000 000,00 zł, (iii) wyłączenia możliwości korzystania
przez URB z obniżki wymaganego zabezpieczenia w przypadku, gdy zabezpieczenie URB
jest niewystarczające lub w przypadku wstrzymania a następnie wznowienia świadczenia
usług przesyłania URB oraz (iv) kwestii konieczności doprecyzowania zasad
informowania o zmianach w konfiguracji RB w sytuacji zaprzestania działalności URB na
RB spowodowanej wstrzymaniem świadczenia usług przesyłania temu URB ze względu
na niewystarczającą wysokość dostępnego zabezpieczenia.
W odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, PSE S.A. uzupełniła wniosek pismem
z dnia 18 lutego 2018 r., znak: DO-PM-WRE.7000.2.2018.6. przedstawiając szczegółowe
wyjaśnienia odnoszące się do poszczególnych punktów wezwania i jednocześnie
stwierdziła, że zmiany wprowadzone Kartą aktualizacji nr CB/21 stanowią spójną całość
pozwalającą ograniczyć skutki zwiększającego się ryzyka rozliczeń za energię na RB,
w tym wynikającego z nowych limitów cen energii na RB oraz umożliwiają
wyeliminowanie istotnych niedoskonałości systemu zabezpieczania rozliczeń za energię
na RB. Dodatkowo w opinii PSE S.A. zmiany te mają charakter udoskonalenia aktualnych
rozwiązań, możliwych do wdrożenia w krótkim czasie, bez przebudowy aktualnego
modelu zabezpieczania rozliczeń na RB. Jednocześnie pomimo wezwania
do przedstawienia wyników odpowiedniej analizy ograniczono się do stwierdzenia,
że podejście do przesłanek doboru kryteriów minimalnej wysokość zabezpieczenia ZRB
w kwocie 1 000 000,00 zł zostało oparte na przybliżeniu i nie można wykluczyć ryzyka
nieuzasadnionego wzrostu kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw obrotu na RB.
W związku z powyższym Prezes URE pismem z dnia 18 marca 2018 r.,
znak: DRR.WRE.4320.9.2018.LK, wezwał PSE S.A. do usunięcia proponowanej
w projekcie Karty aktualizacji nr CB/21/2018 zmiany IRiESP – Bilansowanie polegającej
na zwiększeniu wysokości minimalnego dostępnego zabezpieczenia (ZDOSTmin)
w odniesieniu do uczestników rynku bilansującego, którym zostało wznowione
świadczenie usług przesyłania po ich wstrzymaniu ze względu na niewystarczającą
wysokość zabezpieczenia. W szczególności PSE S.A. zostało wezwane do usunięcia
wszystkich zapisów wynikających z proponowanego wprowadzenia wyżej wskazanej
zmiany, jak również wszystkie odniesienia do tych zapisów i dostosowaniu numeracji
pozostałych punktów projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018. Dodatkowo
w wezwaniu wskazano, iż wprowadzenie do IRiESP – Bilansowanie mechanizmów
mogących powodować nadmierne obciążenie uczestników RB stanowiłoby jednocześnie
dodatkową barierę funkcjonowania odnośnych przedsiębiorstw energetycznych
na rynku, co nie może być wprowadzone decyzją Prezesa URE.
W odpowiedzi na wezwanie Prezesa URE, PSE S.A. pismem z dnia 27 marca 2019 r.,
znak: DO-PM-WRE.7000.2.2018.7, przesłała projekt Karty aktualizacji nr CB/21/2018
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zmodyfikowany poprzez usunięcie z treści tej karty zapisów dotyczących zmiany
polegającej na zwiększeniu wysokości minimalnego dostępnego zabezpieczenia (ZD0STmin)
do kwoty 1 000 000,00 zł w odniesieniu do uczestników RB, którym zostało wznowione
świadczenie usług przesyłania po ich wstrzymaniu ze względu na niewystarczającą
wysokość zabezpieczenia, a także poprzez zmiany wynikające z usunięcia wspomnianych
zapisów, w tym wszystkich odniesień do usuniętych zapisów i dostosowaniu numeracji
pozostałych punktów projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018.
Pismem z dnia 14 grudnia 2018 r., znak: DRR.WRE.4320.7.2017.LK, Prezes URE
zawiadomił PSE S.A. o zakończeniu postępowania dowodowego i o możliwości
zapoznania się z aktami sprawy. W odpowiedzi PSE S.A. pismem z dnia 4 kwietnia
2019 r., znak: DO-PM-WRE.7000.2.2018.11, stwierdziła, iż po zapoznaniu się
z materiałem dowodowym zebranym w przedmiotowej sprawie odstępuje od
wypowiedzenia się na temat zgromadzonego w aktach sprawy materiału dowodowego.
Podstawowym celem wprowadzenia zmian określonych w Karcie aktualizacji
nr CB/21/2018 jest ograniczenie skutków zwiększającego się ryzyka niezabezpieczonych
rozliczeń za energię na RB, w tym wynikającego z nowych limitów cen energii na RB
wprowadzonych zatwierdzoną przez Prezesa URE zmianą IRiESP – Bilansowanie
określoną w Karcie aktualizacji nr CB/20/2018. W sytuacji wprowadzenie nowych
limitów cen energii na RB istotnie jest również uszczelnienie obecnie stosowanego
systemu zabezpieczeń na RB poprzez udoskonalenia aktualnych rozwiązań, możliwych
do wdrożenia w aktualnym modelu RB.
W szczególności opracowany przez PSE S.A. projekt Karty aktualizacji
nr CB/21/2018 wprowadza do aktualnie obowiązującej IRiESP - Bilansowanie
następujące zmiany :
a. wprowadzenia możliwości uzupełniania zabezpieczenia w formie pieniężnej
na rachunku bankowym OSP (ZP) w dni inne niż dni robocze
Zmiana ma na celu umożliwienie URB bieżącego reagowania na zmieniającą się
wysokość dostępnego zabezpieczenia, poprzez jego uzupełnianie nie tylko w dni
robocze, lecz także w soboty, niedziele i pozostałe dni wolne od pracy.
b. modyfikacja zasad przyznawania i korzystania z obniżenia wymaganej wysokości
dostępnego zabezpieczenia
Zmiana ma na celu wyłączenie możliwości korzystania przez URB z obniżki
wymaganego zabezpieczenia w przypadku, gdy zabezpieczenie URB jest
niewystarczające lub w przypadku wstrzymania a następnie wznowienia
świadczenia usług przesyłania URB. Wprowadzana zmiana nie dotyczy URB,
którzy wywiązują się z obowiązku utrzymywania dostępnego zabezpieczenia
należytego wykonania Umowy w odpowiedniej wysokości.
c. modyfikacja zasad w zakresie przyjmowania zgłoszeń Umów Sprzedaży Energii
(USE) lub Grafików Wymiany Międzysystemowej (GWM) URB, którym wstrzymane
zostało świadczenie usług przesyłania ze względu na niewystarczającą wysokość
zabezpieczenia
Zmiana ma na celu przeciwdziałanie pogłębianiu się niezabezpieczonego
rozliczenia pomiędzy URB a OSP w okresie po stwierdzeniu przez OSP
niewystarczającej wysokości zabezpieczenia i podjęciu decyzji o wstrzymaniu
świadczenia usług przesyłania danemu URB.
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d. wprowadzenie możliwości odrzucania przyjętych Zgłoszeń USE w zakresie
niepokrytym zabezpieczeniem
Zmiana ma na celu umożliwienie odrzucenia transakcji handlowych wywołujących
jedynie negatywny skutek finansowy w zakresie wielkości dostępnego
zabezpieczenia (tj. takich, które nie skutkują fizycznym przepływem energii
elektrycznej, a jedynie rozliczeniem finansowym na RB), zawartych przez URB,
któremu wstrzymano świadczenie usług przesyłania ze względu
na niewystarczającą wysokość dostępnego zabezpieczenia.
e. doprecyzowanie zasad informowania o zmianach w konfiguracji RB w przypadku
zaprzestania przez URB działalności na RB
Zmiana ma na celu dostosowanie do aktualnych uwarunkowań zasad współpracy
pomiędzy OSP a innymi podmiotami i instytucjami, w sytuacji zaprzestania
działalności URB na RB spowodowanej wstrzymaniem świadczenia usług
przesyłania temu URB ze względu na niewystarczającą wysokość dostępnego
zabezpieczenia.
Szczegółowy wykaz zmian zawiera część Karty aktualizacji, stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej decyzji, zatytułowana „Specyfikacja zmian wprowadzanych Kartą aktualizacji
nr CB/21/2018 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – Bilansowanie systemu
i zarządzanie ograniczeniami systemowymi".
Przeprowadzona szczegółowa analiza zebranego materiału dowodowego,
pozwoliła na ustalenie, co następuje.
Opracowany przez PSE S.A. projekt Karty aktualizacji IRiESP nr CK/21/2018 wprowadza
do IRiESP-Bilansowanie zmiany, których podstawowym celem jest modyfikacja obecnie
stosowanego systemu zabezpieczeń na RB w odniesieniu do tych uczestników rynku
bilansującego (dalej: „URB”), którym wznawiane jest świadczenie usług przesyłania
po ich wstrzymaniu z uwagi na niewystarczającą wysokość dostępnego zabezpieczenia.
Ma to miejsce ze względu na podwyższone ryzyko niewywiązania się tych URB
ze zobowiązań finansowych za energię na RB oraz konieczność weryfikacji ich
wiarygodności w zakresie realizacji zadań prowadzenia bilansowania handlowego
użytkowników systemu w sytuacji znacznej zmiany limitów cen rozliczeniowych energii
na RB, która została zatwierdzona przez Prezesa URE zgodnie z Kartą aktualizacji
nr CB/20/2018.
Jednak pomimo wezwania Prezesa URE strona nie wykazała, że przedstawione
w projekcie Karty aktualizacji nr CB/21/2018 przesłanki doboru kryteriów minimalnej
wysokość zabezpieczenia ZRB oraz sposób, w jaki została ustalona minimalna wysokość
zabezpieczenia ZRB w kwocie 1 000 000,00 zł IRiESP-Bilansowanie (ZDOSTmin) gwarantują,
że wyższa z wymienionych wyżej wartości stanowi minimalny poziom Zabezpieczenia
ZRB, który nie stanowi nadmiernego obciążenia dla URB.
W związku z powyższym okazała się konieczna taka modyfikacja Karty aktualizacji
nr CB/21/2018, aby proponowana zmiana IRiESP – Bilansowanie w konsekwencji
nie prowadziła do nieuzasadnionego wzrostu kosztów funkcjonowania tych
przedsiębiorstw obrotu na RB, którym wznawiane jest świadczenie usług przesyłania
po ich wstrzymaniu z uwagi na niewystarczającą wysokość dostępnego zabezpieczenia.
Modyfikacja ta wymagała usunięcia z projektu karty aktualizacji zapisów dotyczących
zwiększenia wysokości minimalnego dostępnego zabezpieczenia (ZDOSTmin) w odniesieniu
do uczestników rynku bilansującego, którym zostało wznowione świadczenie usług
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przesyłania po ich wstrzymaniu ze względu na niewystarczającą wysokość
zabezpieczenia. Wymagało to również usunięcia wszystkich zapisów wynikających
z wprowadzenia wyżej wskazanej zmiany, jak również wszystkich odniesień do tych
zapisów.
Dodatkowo należy wskazać, iż wprowadzenie do IRiESP – Bilansowanie mechanizmów
mogących
powodować nadmierne obciążenie uczestników rynku bilansującego
stanowiłoby
jednocześnie
dodatkową
barierę
funkcjonowania
odnośnych
przedsiębiorstw energetycznych na rynku, co nie może być wprowadzone decyzją
Prezesa URE.
Po przeprowadzeniu modyfikacji zmiany wprowadzane Kartą aktualizacji
nr CB/21/2018 stanowią spójną całość pozwalającą ograniczyć skutki zwiększającego się
ryzyka niezabezpieczonych rozliczeń za energię na RB, w tym wynikającego z nowych
limitów cen energii na RB oraz umożliwiającą wyeliminowanie istotnych niedoskonałości
systemu zabezpieczania rozliczeń za energię na RB. Zmiany te mają charakter
udoskonalenia aktualnych rozwiązań, możliwych do wdrożenia w krótkim czasie,
bez przebudowy aktualnego modelu zabezpieczania rozliczeń na RB i pozwalają
na zrealizowanie celu, jakim jest uszczelnienie obecnie stosowanego systemu
zabezpieczeń na RB.
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 zatwierdzenia zmiany decyzji. Przesłanki zmiany decyzji
wynikają z treści art. 155 KPA. 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 Instrukcji
Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie określonym w pkt 1 sentencji niniejszej
decyzji. Za zmianą tej decyzji przemawia także interes społeczny oraz słuszny interes
strony.
Jednocześnie określono datę wejścia w życie zmian IRiESP, podlegających zatwierdzeniu
zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dzień 17 kwietnia 2019 r., tak aby
umożliwić użytkownikom systemu zapoznanie się z niniejszą decyzją Prezesa URE przed
jej wejściem w życie.
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 pośrednictwem tutejszego organu,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 PE 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 2018 r. poz. 300 ze 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 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: Karta aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP – Bilansowanie.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
/-/ Małgorzata Kozak
Dyrektor
Departamentu Rozwoju Rynków
i Spraw Konsumenckich

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006
r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044
ze zm.) w zw. z treścią załącznika do ustawy – cz. I
pkt 53 ppkt 1.
/-/ Joanna Pawłowska

Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna
2. ad acta
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