
  Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r. 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRE–481–3(8)/4988/2015/2016/ZJ  

 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.) oraz  

w związku z § 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) 

po rozpatrzeniu 

wniosku operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie (dalej: „Operator”), 

złożonego pismem z dnia 17 listopada 2015 r., o znaku Z-901-DO-PB-

SOS.617.1.2015.KC.84, uzupełnionym pismami: z dnia 23 listopada 2015 r. o znaku  

Z-907-DO-PB-SOS.617.1.2015.KC.85, z dnia 30 listopada 2015 r. o znaku Z-941-DO-PB-

SOS.617.1.2015.KC.86 oraz z dnia 18 grudnia 2015 r. o znaku Z-1009-DO-PB-

SOS.617.1.2015.KC.88, w sprawie dokonania w trybie art. 155 Kodeksu postępowania 

administracyjnego zmiany decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 lipca 

2015 r., znak: DRE-481-1(5)/4988/2015/ZJ, w sprawie uzgodnienia z Prezesem Urzędu 

Regulacji Energetyki przedłożonej przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

aktualizacji planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej na okres od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r., - w zakresie 

działania następujących podmiotów: ENEA Operator Sp. z o.o., ENERGA Operator S.A.,  

TAURON Dystrybucja S.A., PGE Dystrybucja S.A., RWE Operator Sp. z o.o. oraz Operatora, 

postanawiam 

zmienić ww. decyzję z dnia 28 lipca 2015 r., znak: DPE-481-1(5)/4988/2015/ZJ, 

poprzez zastąpienie w części II „Planu wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej”, obowiązującego od dnia 1 września 2015 r. do dnia  

31 sierpnia 2016 r. i stanowiącego załącznik do ww. decyzji z dnia 28 lipca 2015 r.: 

1. tabeli pn. „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu  

i poborze energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na 

podstawie ogłaszanych stopni zasilania. Dla obszaru działania operatora systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; 

Obowiązuje 01.09.2015 – 31.08.2016” tabelą pn.: 
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„Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych 

stopni zasilania. Dla obszaru działania operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Obowiązuje do 

31.08.2016” (tabela stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji); 

2. tabeli pn. „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia 

na podstawie ogłaszanych stopni zasilania. Dla obszaru działania: ENEA Operator 

Sp. z o.o. – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; 

Obowiązuje 01.09.2015 – 31.08.2016”, tabelą pn.: 

„Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych 

stopni zasilania. Dla obszaru działania: ENEA Operator Sp. z o.o. – operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; Obowiązuje do 31.08.2016” 

(tabela stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji); 

3. tabeli pn. „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia 

na podstawie ogłaszanych stopni zasilania. Dla obszaru działania: ENERGA - 

Operator SA – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; 

Obowiązuje 01.09.2015 – 31.08.2016”, tabelą pn.: 

„Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych 

stopni zasilania. Dla obszaru działania: ENERGA - Operator SA – operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; Obowiązuje do 31.08.2016” 

(tabela stanowi załącznik nr 3 do niniejszej decyzji); 

4. tabeli pn. „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia 

na podstawie ogłaszanych stopni zasilania. Dla obszaru działania: Tauron 

Dystrybucja S.A. – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; 

Obowiązuje 01.09.2015 – 31.08.2016”, tabelą pn.: 

„Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych 

stopni zasilania. Dla obszaru działania: Tauron Dystrybucja S.A. – operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; Obowiązuje do 31.08.2016” 

(tabela stanowi załącznik nr 4 do niniejszej decyzji); 

5. tabeli pn. „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia 

na podstawie ogłaszanych stopni zasilania. Dla obszaru działania: PGE 

Dystrybucja S.A.  – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; 

Obowiązuje 01.09.2015 – 31.08.2016”, tabelą pn.: 

„Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych 
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stopni zasilania. Dla obszaru działania: PGE Dystrybucja S.A.  – operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego; Obowiązuje do 31.08.2016” (tabela 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszej decyzji); 

6. tabeli pn. „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia 

na podstawie ogłaszanych stopni zasilania. Dla obszaru działania: RWE Stoen 

Operator Sp. z o.o. – operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; 

Obowiązuje 01.09.2015 – 31.08.2016”, tabelą pn.: 

„Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych 

stopni zasilania. Dla obszaru działania: RWE Stoen Operator Sp. z o.o. – operator 

systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego; Obowiązuje do 31.08.2016” 

(tabela stanowi załącznik nr 6 do niniejszej decyzji). 

 

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), zwanego dalej: „Rozporządzeniem”, operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego zobowiązany jest do opracowywania planu wprowadzania 

ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej (zwanego dalej: „Planem 

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 

Rozporządzenia, opracowany przez operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego plan ograniczeń i jego aktualizacje podlegają uzgodnieniu  

z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej: „Prezesem 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). 

Decyzją z dnia 28 lipca 2015 r., znak: DPE-481-1(5)/4988/2015/ZJ (dalej: „Decyzja”), 

Prezes URE uznał za uzgodnioną przedłożoną przez Operatora aktualizację planu 

wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej na okres  

od 1 września 2015 r. do 31 sierpnia 2016 r.  

Pismem z dnia 17 listopada 2015 r., o znaku Z-901-DO-PB-SOS.617.1.2015.KC.84,  

w związku z wystąpieniem spółki ENEA Operator Sp. z o.o.  o korektę obowiązującego 

Planu ograniczeń, Operator zwrócił się do Prezesa URE o zmianę Decyzji w trybie  

art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie dotyczącym obszaru 

działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego ENEA Operator  

Sp. z o.o. Następnie pismem z dnia 23 listopada 2015 r. o znaku Z-907-DO-PB-

SOS.617.1.2015.KC.85 Operator uzupełnił swój wniosek w zakresie dotyczącym obszaru 

działania operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych: ENERGA – 

Operator S.A. oraz TAURON Dystrybucja S.A. Kolejnym pismem z dnia 30 listopada  

2015 r. o znaku Z-941-DO-PB-SOS.617.1.2015.KC.86 Operator ponownie rozszerzył 
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zakres wniosku o obszar działania operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego PGE Dystrybucja S.A., a pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. o znaku  

Z-1009-DO-PB-SOS.617.1.2015.KC.883 - o obszar działania operatora systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego RWE Stoen Operator Sp. z o.o.  

Wszystkie zmiany objęte przedmiotowym wnioskiem Operatora, przedłożone 

Prezesowi URE jako skutek wniosków przedłożonych Operatorowi przez 

poszczególnych operatorów  systemów dystrybucyjnych, wiążą się ze zmianą wartości 

poboru mocy w danym stopniu zasilania przez odbiorców energii.  

Każdorazowo wniosek o zmianę zawierał także skorygowaną tabelę zawierającą dane 

dotyczące całego obszaru działania operatora systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  

W toku postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji z dnia 28 lipca 

2015 r., znak: DPE-481-1(5)/4988/2015/ZJ, Operator został wezwany  

do przedstawienia niezbędnych wyjaśnień, co uczynił.  

Za zmianą przedmiotowej decyzji przemawia w szczególności interes społeczny, 

wyrażający się w konieczności zmiany treści planu ograniczeń w związku z zaistniałymi 

zmianami stanu faktycznego. Zmiana przedmiotowej decyzji nie narusza również 

słusznego, a więc zgodnego z prawem, interesu strony. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja ostateczna,  

na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony 

uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli 

przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji 

i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Uznając, iż w przedmiotowej sprawie spełnione zostały przesłanki określone  

w art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowiono 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 z dnia 10 kwietnia  

1997 r. – Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 

17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.)).  

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartość przedmiotu sporu, 

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

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

postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 

02–222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181. 

3. Zgodnie z § 11 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, operator systemu przesyłowego 

elektroenergetycznego, operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub 

operator systemu połączonego elektroenergetycznego zapoznają odbiorców z planami 

ograniczeń przez ogłoszenia zamieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej 
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miejscowości lub w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej albo w formie 

ustalonej w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, co najmniej na 30 dni przed dniem 

obowiązywania ograniczeń. 

/–/ Maciej Bando 
 
 
 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

Załączniki:  
1) tabela „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni 

zasilania. Dla obszaru działania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Obowiązuje do 31.08.2016”; 

2) tabela „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni 

zasilania. Dla obszaru działania: ENEA Operator Sp. z o.o. – operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego; Obowiązuje do 31.08.2016”;  

3) tabela „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni 

zasilania. Dla obszaru działania: ENERGA - Operator SA – operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego; Obowiązuje do 31.08.2016”; 

4) tabela „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni 

zasilania. Dla obszaru działania: Tauron Dystrybucja S.A. – operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego; Obowiązuje do 31.08.2016”; 

5) tabela „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni 

zasilania. Dla obszaru działania: PGE Dystrybucja S.A.  – operator systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego; Obowiązuje do 31.08.2016”; 

6) tabela „Stopnie zasilania we wprowadzaniu ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej oraz prognoza efektów ich wprowadzenia na podstawie ogłaszanych stopni 

zasilania. Dla obszaru działania: RWE Stoen Operator Sp. z o.o. – operator systemu 

dystrybucyjnego elektroenergetycznego; Obowiązuje do 31.08.2016”.  

 
Otrzymuje: 
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.  
ul. Warszawska 165  
05–520 Konstancin-Jeziorna 

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty 
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie 
skarbowej w związku z treścią załącznika do tej 
ustawy (część I, pkt 53) 

 
 

/–/ Zofia Janiszewska 
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