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Warszawa,  31  maja 2019 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRR.WRE.4321.6.2019.PSt 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, ze zmianami, dalej jako: „KPA”) w zw. z art. 30 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze 

zmianami: Dz. U. z 2019 r. poz. 730, dalej jako: „PE”) 

po rozpatrzeniu wniosku 

ENERGA-OPERATOR Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, 

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk,  

z dnia 26 kwietnia 2019 r., znak: EOP-FR-000301-2019, o sprostowanie oczywistej omyłki 

pisarskiej w załączniku numer 1 „Karta aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 

18 kwietnia 2019 r., znak: DRR.WRE.4321.27.2018.LK, 

postanawiam 

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w załączniku numer 1 „Karta aktualizacji nr 2/2018 

Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 18 kwietnia 2019 r., znak: DRR.WRE.4321.27.2018.LK, w ten sposób, 

że w punkcie 9.1.2.2. załącznika nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

pt. „Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych 

i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej” zmienić nieprawidłowe odwołanie 

do nieistniejącego punktu 9.1.4.1.  na odwołanie do punktu 9.1.2.1., tj. nadać prostowanemu 

zapisowi brzmienie: „W celu spełnienia wymagań określonych w pkt 9.1.2.1. 

mikroinstalacje powinny być wyposażone w port wejściowy RS485 obsługujący protokół 

komunikacji SUNSPEC – inny port wejściowy oraz protokół komunikacji wymaga 

indywidualnego uzgodnienia z ENERGA-OPERATOR SA.”  

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 26 kwietnia 2019 r., znak: EOP-FR-000301-2019, ENERGA-

OPERATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej jako: „strona”, „ENERGA-

OPERATOR” lub „OSD”), będąca przedsiębiorstwem energetycznym, będąca operatorem 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, złożyła wniosek o sprostowanie 

oczywistej omyłki pisarskiej w  załączniku numer 1 „Karta aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 150 (2785) 31 maja 2019 r. 

2



tel.: 22 487 56 90       fax: 22 378 12 93                 e-mail: drr@ure.gov.pl 
 

2 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 18 kwietnia 2019 r., znak: DRR.WRE.4321.27.2018.LK. Strona podała, że omyłka ta 

polega na tym, że punkt 9.1.2.2. Załącznika nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej pt. „Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek wytwórczych 

przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej” określony w Karcie aktualizacji nr 

2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zawiera wadliwe odwołanie 

do nieistniejącego punktu 9.1.4.1. OSD wyjaśnił, że prawidłowe jest odwołanie do punktu 

9.1.2.1. oraz przedłożył jednolity tekst Karty aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej uwzględniający postulowaną przez ENERGA-OPERATOR 

korektę.  

  W toku niniejszego postępowania Prezes URE ustalił i zważył, co następuje: 

Decyzją z dnia 18 kwietnia 2019 r., znak: DRR.WRE.4321.27.2018.LK, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki zatwierdził Kartę aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.  

W toku postępowania administracyjnego, przed wydaniem wymienionej wyżej decyzji, 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wezwał stronę do wprowadzenia zmian we wniosku. 

OSD zastosował się do wezwania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i odpowiednio 

zmodyfikował wniosek. Modyfikacja ta polegała m.in. na usunięciu pewnych postanowień 

Karty aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na skutek 

czego zmianie uległa numeracja w punkcie 9 załącznika nr 1 do Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej pt. „Szczegółowe wymagania techniczne dla jednostek 

wytwórczych przyłączanych i przyłączonych do sieci dystrybucyjnej”. W pkt 9.1.2.2. tego 

załącznika nie zostało jednak uaktualnione odwołanie do innego punktu tego załącznika, 

którego numer został zmieniony. Wobec tego pkt 9.1.2.2. załącznika nr 1 do Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zawiera odwołanie do nieistniejącego punktu.  

 Zgodnie z art. 113 § 1 KPA organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie 

strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne 

oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.  

 Zdaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wyżej opisana omyłka ma charakter 

oczywistej omyłki pisarskiej, gdyż lektura Karty aktualizacji nr 2/2018 Instrukcji Ruchu 

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej nie pozostawia wątpliwości, do jakiego punktu Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej powinien odwoływać się punkt 9.1.2.2. załącznika 

nr 1 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej „Szczegółowe wymagania 

techniczne dla jednostek wytwórczych przyłączanych i przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej”. Wobec tego omyłka ta może podlegać sprostowaniu w trybie określonym 

w art. 113 § 1 KPA.  

Należy mieć na uwadze, że decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  z dnia 18 

kwietnia 2019 r., znak: DRR.WRE.4321.27.2018.LK, podlega wykonaniu z uwzględnieniem 

sprostowania dokonanego niniejszego postanowieniem.   
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Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji 

POUCZENIE 

1. Na niniejsze postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – 

Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem tutejszego organu, 

w terminie siedmiu od dnia jego doręczenia (art. 113 § 3 KPA, art. 30 ust. 4 PE oraz art. 

47946 pkt 2 i art. 47947 § 1 w związku z art. 47955 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 

Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm., dalej jako: „KPC”). 

Odwołanie należy doręczyć na adres: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, al. 

Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

2. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego 

oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego postanowienia i wartości przedmiotu sporu, 

przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać 

wniosek o uchylenie albo zmianę postanowienia w całości lub części (art. 47949 

w związku z art. 47955 KPC). 

3. Zażalenie na postanowienie podlega opłacie stałej w kwocie 50 złotych (art. 32 ust. 4 

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 zażalenia strona może zrzec się prawa 

do wniesienia zażalenia wobec Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (art. 127a § 1 

w związku z art. 144 KPA). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej 

oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez stronę, 

postanowienie staje się ostateczne i prawomocne (art. 127a § 2 w związku z art. 144 

KPA). 

5. Postanowienie podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, 

jeżeli jest zgodne z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się 

prawa do wniesienia zażalenia (art. 130 § 4 w związku z art. 144 KPA). 

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 

/-/ Małgorzata Kozak    

Otrzymują: 

1. ENERGA-OPERATOR S.A.  

ul. Marynarki Polskiej 130 

80-557 Gdańsk  

2. ad acta 
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