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Warszawa, 13 września 2016 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Maciej Bando
DRR-4323-8(16)/2016/Aka1/GMi1
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”
z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: PSG/DD/67/272/2016
postanawiam
sprostować oczywistą omyłkę pisarską w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej (zwanej dalej: „IRiESD” lub „Instrukcją”), stanowiącej załącznik nr 1 do
decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2016 r., znak: DRR-43238(14)/2016/AKa1, w ten sposób, że w punkcie 24.4.6 IRiESD, w zdaniu: „Cena
referencyjna gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego systemu
dystrybucyjnego (CRGBIL) dla gazu wysokometanowego grupy E określana jest na
podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej na
Towarowej Giełdzie Energii S.A. w ramach Rynku Dnia Następnego (RDNg) dla każdej
Doby gazowej Okresu rozliczeniowego, opublikowanej na stronie internetowej
Towarowej Giełdy Energii S.A. o nazwie indeksu TGEgasID lub innej nazwie indeksu
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stanowiącej odpowiednik TGEgaslD, w przypadku wprowadzenia zmian w nazwie
indeksu przez Towarową Giełdę Energii S.A.”, użyte oznaczenie wskaźnika
„TGEgaslD” zastępuje się oznaczeniem: „TGEgasDA”.
W związku z powyższym, przytoczone powyżej zdanie, zawarte w punkcie 24.4.6
IRiESD, uzyskuje brzmienie: „Cena referencyjna gazu na potrzeby rozliczania
Bilansowania

handlowego

systemu

dystrybucyjnego

(CRGBIL)

dla

gazu

wysokometanowego grupy E określana jest na podstawie średniej arytmetycznej ze
wszystkich transakcji na sesji giełdowej na Towarowej Giełdzie Energii S.A. w ramach
Rynku Dnia Następnego (RDNg) dla każdej Doby gazowej Okresu rozliczeniowego,
opublikowanej na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A. o nazwie indeksu
TGEgasDA lub innej nazwie indeksu stanowiącej odpowiednik TGEgasDA, w przypadku
wprowadzenia zmian w nazwie indeksu przez Towarową Giełdę Energii S.A.”

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 16 sierpnia 2016 r. znak: DRR-4323-8(14)/2016/AKa1, Prezes URE
zatwierdził IRiESD Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
W zatwierdzonej Instrukcji punkt 24.4.6 miał następujące brzmienie: „Cena referencyjna
gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego systemu dystrybucyjnego
(CRGBIL) dla gazu wysokometanowego grupy E określana jest na podstawie średniej
arytmetycznej ze wszystkich transakcji na sesji giełdowej na Towarowej Giełdzie
Energii S.A. w ramach Rynku Dnia Następnego (RDNg) dla każdej Doby gazowej Okresu
rozliczeniowego, opublikowanej na stronie internetowej Towarowej Giełdy Energii S.A.
o nazwie indeksu TGEgasID lub innej nazwie indeksu stanowiącej odpowiednik
TGEgaslD, w przypadku wprowadzenia zmian w nazwie indeksu przez Towarową Giełdę
Energii S.A.” W zdaniu tym omyłkowo użyto nazwy indeksu dla cen gazu na rynku dnia
następnego: „TGEgasID”, zamiast „TGEgasDA”. Jak wskazano w piśmie Przedsiębiorstwa
z dnia 31 sierpnia 2016 r., jego intencją, wyrażoną w piśmie z dnia 25 lipca 2016 r., znak:
PSG/DD/067/260/2016, przedkładającym projekt IRiESD do zatwierdzenia, było
powiązanie ceny referencyjnej gazu na potrzeby rozliczania Bilansowania handlowego
systemu dystrybucyjnego (CRGBIL) dla gazu wysokometanowego grupy E z cenami
publikowanymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A dla rynku dnia następnego, tj.
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z indeksem TGEgasDA. Ponadto, jak wskazano w piśmie Przedsiębiorstwa z dnia 31
sierpnia 2016 r., oznaczenie „TGEgasID” nie jest wykorzystywane przez Towarową
Giełdę Energii S.A. jako nazwa indeksu dla cen rynku dnia następnego. Błąd ten nosi
znamiona oczywistej omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 113 § 1 kpa, stąd też
konieczność jej sprostowania niniejszym postanowieniem, na wniosek strony
postępowania, tj. Przedsiębiorstwa.
Postanowienie o sprostowaniu błędów i omyłek w IRiESD, stanowiącej załącznik do
decyzji Prezesa URE zatwierdzającej tę Instrukcję, ma ten skutek, że po jego wydaniu
Instrukcja musi być wykonywana stosownie do treści zgodnej ze sprostowaniem.
Mając powyższe na uwadze, orzekam jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie –
sądu ochrony konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia (art. 113 § 3 Kpa, art. 30 ust. 4 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 2, art. 47947 § 1 w związku z art.47955 Kpc );
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 w części
(art.47949 w związku z art. 47955 Kpc).

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/

Maciej Bando
Otrzymuje:
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Kasprzaka 25,

01-224 Warszawa
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