


postanawiam:

z m i e n i ć rozstrzygnięcie mojej decyzji z dnia 23 czerwca 2006 r. Nr DPE-47-

4(2)i6154/2006/BT, zmienionej decyzjami z dnia:

— 18 grudnia 2006 r. Nr DPE-47-1 0(5)/6154/2006/MW

— 9 grudnia 200 r. Nr DPE-47-109(2)/61 54/2009/BP

w sprawie wyznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego — Operator Gazociągów

Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, operatorem

systemu przesyłowego gazowego na okres do dnia 1 lipca 2014 r.

poprzez zastąpienie na stronie I decyzji:

wyrazów:

do dnia 1 lipca 2014 roku”

wyrazami:

„do dnia 31 grudnia 2030 roku”.

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 23 czerwca 2006 roku Nr DPE-47-4(2)/6154/2006/BT Prezes Urzędu

Regulacji Energetyki (zwany dalej Prezesem URE”) wyznaczył przedsiębiorstwo

energetyczne Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Sp6łka

z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: OSP” lub Spółka”)

operatorem systemu przesyłowego gazowego na okres od dnia 1 lipca 2006 r. do dnia

30 czerwca 2007 r. Wyznaczenie Spółki OSP na czas określony wynikało z faktu, iż

forma prawna OSP nie była zgodna z dyspozycją art. 9k ustawy — Prawo

energetyczne, tzn. OSP działał w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

zamiast w formie spółki akcyjnej.

Decyzją z dnia 18 grudnia 2006 r. Nr DPE-47-1 0(5)/6154/2006/MW — w związku ze

zmianą formy prawnej Spółki ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę

akcyjną — Prezes URE zmienił decyzję z dnia 23 czerwca 2006 r. poprzez zmianę

firmy na Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna”
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i zmianę numeru w rejestrze przedsiębiorców oraz wydłużenie okresu jej

obowiązywania do dnia 1 lipca 2014 r. tj. zgodnie z okresem obowiązywania koncesji

na przesyłanie paliw gazowych.

Następnie decyzjąz dnia 23 sierpnia 2010 r. Nr PPG/95-ZTO/61541W/2/2010/MW

Prezes URE przedłużył okres obowiązywania koncesji na przesyłanie paliw gazowych,

udzielonej spółce decyzją z dnia 30 czerwca 2004 r. Nr PPG/95/6154/2/2004/MS

(z późn. zm.), do dnia 31 grudnia 2030 roku.

Spółka wnioskiem z dnia 14 września 2010 r. (znak pisma OGP/PF/4511309212010),

uzupełnionym pismami z dnia: 28 września 2010 r. (OGP/PF14861331812010)

i 7 października 2010 r. (OGP/PF/496/3421/2010) oraz pismem z dnia 30 września

2010 r. (znak pisma: DT/TG/248/2010) przesłanym przez Polskie Górnictwo Naftowe

i Gazownictwo Spółka Akcyjna, zwr6ciła się do Prezesa URE o przedłużenie do dnia

31 grudnia 2030 r. okresu ważności decyzji dotyczącej wyznaczenia spółki operatorem

systemu przesyłowego gazowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozpatrując wniosek z dnia 14 września 2010 r. zważono, co następuje.

Spółka została wyznaczona decyzją Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2006 r.

Nr DPE-47-4(2)/6154/2006/BT (z późn. zm.) operatorem systemu przesyłowego

gazowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres do dnia 1 lipca 2014 roku,

tj. zgodnie z okresem obowiązywania koncesji na przesyłanie paliw gazowych.

Decyzją Prezesa URE z dnia 23 sierpnia 2010 r. Nr PPG/95-ZTO/6154/2/2010/MW,

Spółce został przedłużony — do dnia 31 grudnia 2030 r. — termin obowiązywania

koncesji na przesyłanie paliw gazowych.

Spółka posiada taryfę dla usług przesyłania paliw gazowych nr 4, zatwierdzoną

decyzją Prezesa URE z dnia 17 maja 2010 r. Nr DTA-4212-2(15)/2010/6154/ly/TK

oraz projekt planu rozwoju w zakresie zaspokajania obecnego i przyszłego

zapotrzebowania na paliwa gazowe, opracowany na lata 2009 — 2014, uzgodniony

przez Prezesa URE w dniu 1 października 2009 r.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, należy stwierdzić, że Spółka posiada warunki

do skutecznego zarządzania systemem przesyłowym gazowym na wyznaczonym

obszarze w sposób ekonomicznie efektywny.
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Zadania operatora systemu przesyłowego gazowego, a także formę prawną oraz

sposób wykonywania działalności przez przedsiębiorstwo energetyczne będące

operatorem systemu przesyłowego gazowego, określają w szczególności przepisy

art. Oc, Od, 9g i 9k ustawy — Prawo energetyczne.

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 administracji publicznej, 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.

Zmiana decyzji Prezesa URE z dnia 23 czerwca 2006 r. Nr DPE-47-

4(2)/6154/2006/BT (z późn. zm.) jest zgodna z obowiązującymi przepisami oraz

przemawia za nią słuszny interes strony.

Na podstawie art. 9h ust. 1 ustawy — Prawo energetyczne Prezes Urzędu Regulacji

Energetyki, na wniosek właściciela sieci (...) przesyłowej wyznaczą w drodze decyzji,

na czas określony, operatora systemu przesyłowego oraz określa obszar, sieci lub

instalacje, na których będzie wykonywana działalność gospodarcza. Wyznaczając

operatora Prezes Urzędu Regulacji Energetyki bierze pod uwagę jego efektywność

ekonomiczną, skuteczność zarządzania systemami gazowymi, bezpieczeństwo

dostaw paliw gazowych oraz spełnianie przez operatora warunków i kryteriów

niezależności, o których mowa w art. 9cl ust. 1 — 2, a także okres obowiązywania jego

koncesji (art. 9h ust. 7 ustawy).

Ponieważ Spółka do realizacji zadań OSP wykorzystuje również majątek należący do

Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. na podstawie Umowy Leasingu

Operacyjnego zawartej przez strony w dniu 6 lipca 2005 r., właściciel majątku

w piśmie z dnia 30 września 2010 r. (znak pisma: DTITG/248/2010) poparł wniosek

Spółki o przedłużenie do dnia 31 grudnia 2030 r. okresu wyznaczenia jej operatorem

systemu przesyłowego gazowego, w zakresie dotyczącym operatorstwa na majątku

będącym przedmiotem ww. umowy.

Mając na względzie powyższe ustalenia, zdecydowałem o zmianie okresu

wyznaczenia przedsiębiorstwa energetycznego Operator Gazociągów Przesyłowych

GAZ-SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie operatorem systemu

przesyłowego gazowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej na okres do dnia

31 grudnia 2030 r., tj. na okres obowiązywania koncesji na przesyłanie paliw

gazowych.
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POUCZENIE

1 Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie -

Sądu Ochrony Konkurencji i konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie

dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 479 pkt li art. 479751

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 lianę decyzji w całości lub części

(art. 47949 Kodeksu po

Prezes
iulacji Energetyki

R A

Uiszczono optatę skarbową w wysokości
10 zi w dniu 14 września 2010 roku
na rachunek
5410301 5080000000550036045

GLow”b-

Otrzymuj p:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
02-337 Warszawa, ul, Mszczonowska 4

2) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
01-224 Warszawa, ul. M. kasprzaka 25

S




	Decyzja URE o wyznaczeniu OGP na Operatora do 2030r._Strona_1
	Decyzja URE o wyznaczeniu OGP na Operatora do 2030r.



