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Warszawa, 15 marca 2021 r. 

BII-5/03/2021 
 

Szanowny Pan 
Rafał Gawin 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
Al. Jerozolimskie 181 
02-222 Warszawa 
 
do wiadomości: 
 
Szanowna Pani 
Katarzyna Szwed-Lipińska 
Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych 
Urzędu Regulacji Energetyki 

 
 
 
 
Szanowny Panie Prezesie, 
 
w nawiązaniu do złożonego przez MFW Bałtyk II sp. z o.o. wniosku o przyznanie prawa do pokrycia 
ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej, która zostanie wytworzona w morskiej farmie 
wiatrowej MFW Bałtyk II i wprowadzona do sieci („Wniosek”; data przedłożenia: 5.03.2021 r.), 
wraz z dokumentami wymaganymi zgodnie z art. 15 ust. 3 Ustawy oraz informacjami określonymi 
w przepisach wydanych na podstawie art. 37 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku 
o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, niniejszym dokonujemy sprostowania 
oczywistej omyłki w treści Planu Łańcucha Dostaw, stanowiącego Załącznik E oraz – w konsekwencji – 
Załącznik M do Wniosku, w zakresie zawartego w tych dokumentach spisu załączników.  
Poprawna lista załączników do Planu Łańcucha Dostaw zawiera pozycje wskazane w tabeli poniżej. 
Lista ta odpowiada treści Planu Łańcucha Dostaw, zawartego w Załączniku E oraz Załączniku M 
dołączonych do Wniosku: 
 

ZAŁĄCZNIK nr 1 do Planu łańcucha dostaw Wstępna analiza łańcucha dostaw z uwzględnieniem 
zaplecza portowego na potrzeby projektu MFW 
Polenergia Bałtyk III (SMDI, 2017) 

ZAŁĄCZNIK nr 2 do Planu łańcucha dostaw Podsumowanie Warsztatów 
ZAŁĄCZNIK nr 3 do Planu łańcucha dostaw Lista potencjalnych dostawców biorących udział w 

dialogu wstępnym 
ZAŁĄCZNIK nr 4 do Planu łańcucha dostaw Szczegółowy plan działań dla 5 Programów Flagowych 
ZAŁĄCZNIK nr 5 do Planu łańcucha dostaw Wyciąg z korespondencji w dialogu zrealizowanym na 

potrzeby Raportu z Załącznika nr 1 
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ZAŁĄCZNIK nr 6 do Planu łańcucha dostaw Wyniki wstępnego dialogu z zarządami portów 
morskich oraz operatorami terminali 

ZAŁĄCZNIK nr 7 do Planu łańcucha dostaw Proces pozyskania praw do nieruchomości portowych 
na potrzeby bazy obsługowo-serwisowej 

 
Zaistniała omyłka nie wpływa na treść przedłożonych dokumentów.  
 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dołączenie niniejszego pisma do akt sprawy. 
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		2021-03-15T17:27:00+0100


		2021-03-15T21:34:09+0100
	Michał Michalski




