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

-

Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008 r. Nr 229, poz. 1539 oraz z 2009 r. Nr 195, poz.
1501) w związku z art 9g ust 7 i art 23 ust 2 pkt 8 oraz art. 30 ust 1 ustawy z dnia 10
kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708,
-

Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, Dz. [J. z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,
Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316)

po rozpatrzeniu wniosku
OGP Gaz-System Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Mszczonowska 4

r
o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 czerwca 2006 r.,
—

nr DPK- 7111-17(14)/2006, zatwierdzającej Instrukcję Ruchu i Ekspl6ataćjf :siĘ:
Przesyłowe; w częsci dotyczącej bHansowania systemu przesyłowe „ źąrządzanw
ograniczeniami systemowymi, zmienionej decyzjam1
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2008 r. i 23 czerwca 2008 r., 24 lipca 2008 r., zawartego w piśmie z dnia 7 grudnia
2009 r.,

postanawiam

określić okres obowiqzywania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części
dotyczącej bilansowania sytemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi do dnia
31 grudnia 2012 r.

UZASADNIENIE

W dniu 7 grudnia 2009 r. przedsiębiorstwo energetyczne OGP Gaz-System S. A.,
przedłożyło wniosek o zmianę decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21
czerwca 2006 r., nr DPK- 7111-17(14)/2006, zatwierdzającej Instrukcję Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu przesyłowego
i

zarządzania

ograniczeniami

systemowymi,

zmienionej

decyzjami

z

dnia:

20 lipca 2007 r., 27 marca 2008 r., 23 czerwca 2008 r. oraz 24 lipca 2008 r.
Pismem z dnia 7 grudnia 2009 r. Operator złożył wniosek o zmianę decyzji z dnia
21 czerwca 2006 r. w ten sposób, żeby wydłużyć okres jej obowiązywania do dnia 31
grudnia 2012 r.
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, który

ją wydał, lub przez organ wyższego stopnia,

jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji
i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. Mając przy tym na
uwadze fakt, że zmianie decyzji z dnia 21 czerwca 2006 r. w części wnioskowanej przez
Przedsiębiorstwo nie sprzeciwia się przepis szczególny. a za jej zmianą przemawia
słuszny interes strony orzekłem 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

2

dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
energetyczne oraz art.

47946

pkt 1 i art. 47947

-

Prawo

1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów,
a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub w części
(art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

ć

J

Decyzja jest zwolniona z obowiązku uiszczenia
opiaty skarbowej art 4 ustay z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz.
1635, z późn. zm.) W zw. z treścią załącznika do
ustawy cz. I pkt 53 ppkt 1
—

—

Otrzymu ja:
OG? Gaz —System S.A.
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
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