Warszawa, dnia 14 maja 2021 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRR.WRE.744.12.2021.MZS
POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 oraz art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm., dalej jako: „KPA”) w związku z art. 30 ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, dalej jako:
„PE”), działając z urzędu
postanawiam
sprostować oczywistą omyłkę w treści decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14
maja 2021 r., znak: DRR.WRE.744.12.2021.MZS, w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2020 r., znak: DRR.WRE.744.35.2019.PSt, ze zmianami,
zatwierdzającej warunki dotyczące bilansowania zgodnie z art. 18 rozporządzenia Komisji (UE)
2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (dalej
jako: „WDB”) z wniosku przedsiębiorstwa energetycznego Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, ul. Warszawska 165, z dnia 26 kwietnia 2021 r.
(znak: Z/102/DM-PR-WR.7005.2.2021.1) w sposób określony w dokumencie „Zmiany nr 3/2021
Warunków Dotyczących Bilansowania. Na podstawie: Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195
z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania” (dalej jako
„Zmiana Nr 3/2021 WDB”), stanowiącym załącznik do wniosku,
w ten sposób, że:
w miejsce załącznika nr 1 do decyzji z dnia 14 maja 2021 r., znak: DRR.WRE.744.12.2021.MZS,
w sprawie zmiany decyzji Prezesa Urzędu Regulacji zatwierdzającej WDB wprowadza się
załącznik nr 1 w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego postanowienia.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 14 maja 2021 r., znak: DRR.WRE.744.12.2021.MZS, Prezes Urzędu Regulacji
Energetyki zmienił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 marca 2020 r., znak:
DRR.WRE.744.35.2019.PSt, ze zmianami, zatwierdzając Zmiany Nr 3/2021 WDB zgodnie
z wnioskiem strony. Do treści ww. decyzji omyłkowo został dołączony załącznik przesłany
Prezesowi URE informacyjnie (w ramach powiadomienia o rozpoczęciu wymaganych przepisami
prawa konsultacji społecznych projektu zmian WDB) przez stronę przed złożeniem wniosku
z dnia 26 kwietnia 2021 r.
Z powyższego powodu załącznik dołączony omyłkowo do ww. decyzji należało zastąpić
załącznikiem w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszego postanowienia.
Zgodnie z treścią 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.
Mając powyższe na uwadze, postanawiam jak w sentencji.
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POUCZENIE
1. Od niniejszego postanowienia przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie –
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem tutejszego organu,
w terminie tygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 PE oraz art. 47946 pkt 2 i art.
47947 § 1, art. 47932 w związku z art. 47955 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks
postępowania cywilnego, Dz.U. z 2020 r. poz. 1575 ze zm., dalej jako: „KPC”). Odwołanie należy
doręczyć na adres: Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, al. Jerozolimskie 181, 02-222
Warszawa.
2. Zażalenie od postanowienia 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 KPC
w związku z art. 47955 KPC).
3. Zażalenie na postanowienie podlega opłacie stałej w kwocie 500 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 2020 r. poz. 755,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).
Załącznik:
1. „Zmiany nr 3/2021 Warunków Dotyczących Bilansowania, na podstawie: Rozporządzenia
Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące
bilansowania”, data przygotowania 26 kwietnia 2021r.”
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Małgorzata Kozak
Dyrektor
Departamentu Rozwoju Rynków i Spraw Konsumenckich
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
Otrzymuje:
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin Jeziorna
2. ad acta
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