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Warszawa, dnia 13 marca 2017 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Maciej Bando
DRR.WRE.4321.1.2017.ŁW

DECYZJA

Na podstawie art. 155 w zw. z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 9g ust. 8 i art.
23 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.),
po rozpatrzeniu wniosku
TAURON Dystrybucja S.A.,
z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 11,
o zatwierdzenie zmiany Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonej
w Karcie aktualizacji nr 3/2017 tej instrukcji, zawartego w piśmie z dnia 26 stycznia
2017 r., znak: TD/DHU/2017-01-26/0000002, uzupełnionego pismem z dnia 1 marca
2017 r., znak: TD/DHU/2017-03-01/0000002
postanawiam
1) zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2013 r.,
znak: DRR-4321-60(5)/2013/KSm, zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej, zmienioną decyzją z dnia 26 czerwca 2015 r., znak:
DRR-4321-3(4)/2015/MKo1 oraz decyzją z dnia 13 stycznia 2016 r., znak: DRR4321-11(9)/2015/2016/GMi1, poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr 3/2017
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowiącej załącznik nr 1
do niniejszej decyzji,
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2) ustalić termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji nr 3/2017
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzień 1 kwietnia 2017 r.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 26 stycznia 2017 r., znak: TD/DHU/2017-01-26/0000002,
przedsiębiorstwo energetyczne TAURON Dystrybucja S.A. (zwane dalej: „TAURON
Dystrybucja”) przedłożyło do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(zwanego dalej: „Prezesem URE”) projekt Karty aktualizacji nr 3/2017 Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej: „Kartą aktualizacji”).
Do wniosku dołączony został także raport z procesu konsultacji projektu zmian
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej: „IRiESD”)
z użytkownikami systemu.
Pismem z dnia 17 lutego 2017 r., znak: DRR.WRE.4321.1.2017.ŁW, Prezes URE
wezwał TAURON Dystrybucja do dokonania uzupełnień w złożonym wniosku.
W odpowiedzi na wezwanie TAURON Dystrybucja pismem z dnia 1 marca 2017 r.
uzupełniła wniosek.
Pismem z dnia 6 marca 2017 r., znak: DRR.WRE.4321.1.2017.ŁW, Prezes URE
zawiadomił

TAURON

Dystrybucja

o

zakończeniu

postępowania

dowodowego

i o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, jednocześnie informując, że w aktach
sprawy znajdują się wyłącznie materiały przedstawione przez stronę w trakcie
postępowania. TAURON Dystrybucja nie skorzystała z prawa do zapoznania się z
materiałem dowodowym.
Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego
Prezes URE uznał, że zachodzą przesłanki do zatwierdzenia zmian IRiESD określonych
w Karcie aktualizacji nr 3/2017.
Obowiązek opracowania przez operatora systemu dystrybucyjnego instrukcji ruchu
i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wynika z art. 9g ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne.
Jednocześnie zgodnie z art. 9g ust. 2 tej ustawy operator systemu dystrybucyjnego
informuje użytkowników systemu, w formie pisemnej lub za pomocą innego środka
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komunikowania przyjętego przez operatora systemu, o publicznym dostępie do projektu
instrukcji lub jej zmian oraz o możliwości zgłaszania uwag, określając miejsce i termin
ich zgłaszania, nie krótszy niż 14 dni od dnia udostępnienia projektu instrukcji lub jej
zmian.
Wypełniając obowiązek określony w art. 9g ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne
TAURON Dystrybucja opracowała projekt zmian IRiESD oraz poinformowała
użytkowników systemu dystrybucyjnego, poprzez umieszczony na stronie internetowej
komunikat o publicznym dostępie do projektu zmian IRiESD oraz o możliwości
zgłaszania uwag do tego projektu. Proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr
3/2017 rozpoczął się w dniu 2 stycznia 2017 r., a zakończył w dniu 16 stycznia 2017 r.
Następnie, stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy – Prawo energetyczne, TAURON
Dystrybucja przedłożyła Prezesowi URE projekt Karty aktualizacji do zatwierdzenia
wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach do projektu
i o sposobie ich uwzględnienia. W procesie konsultacji użytkownicy systemu nie zgłosili
żadnych uwag do projektu Karty aktualizacji nr 3/2017.
Zgodnie z wnioskiem TAURON Dystrybucja wprowadzone zmiany są związane z
wyłączeniem spod prawnej kontroli metrologicznej niektórych urządzeń stanowiących
elementy układów pomiarowo-rozliczeniowych i układów pomiarowych (w tym m.in.
liczników energii biernej i liczników energii czynnej o klasie dokładności wyższej niż
0,5), co spowodowało konieczność uregulowania i doprecyzowania tych wymagań w
IRiESD.
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 zmiany decyzji, określone w treści art. 155 Kodeksu
postępowania administracyjnego, zgodnie z pkt 1 niniejszej decyzji. 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 Dystrybucyjnej określony w pkt 1 niniejszej decyzji. Za zmianą
tej decyzji przemawia także interes społeczny oraz słuszny interes strony.
Jednocześnie określono datę wejścia w życie zmian IRiESD, podlegających
zatwierdzeniu zgodnie z pkt 1 sentencji niniejszej decyzji, na dzień 1 kwietnia 2017 r.
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Mając powyższe na względzie, postanawiam orzec 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 – Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania
cywilnego). Odwołanie należy przesłać 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, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości
lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Załącznik nr 1: Karta aktualizacji nr 3/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej.

/–/Maciej Bando

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1827 ze zm.) w zw. z treścią
załącznika do ustawy – cz. I pkt 53
/–/Łukasz Wychowaniec

Otrzymuje:
1. TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków
2. a/a
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