
 

 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Warszawa, dnia  9  czerwca 2016 r. 

 DRG.DRG-2.4212.28.2016.JDo1 

 

D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) 

 
po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie,  

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 

zawartego w piśmie z dnia 9 maja 2016 r. znak: 2016-69025 TP/PF.3113.2.2016/1, 
uzupełnionym pismami z dnia 30 maja 2015 r. znak: 2016-80367 PF.3113.2.2016/2 oraz z dnia 
7 czerwca 2016 r. (bez znaku) w sprawie zmiany taryfy Przedsiębiorstwa i okresu jej 
obowiązywania  

1. zatwierdzam ustaloną przez Przedsiębiorstwo Zmianę taryfy dla usług przesyłania 
paliw gazowych nr 9, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej decyzji. 

2. wydłużam okres obowiązywania Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 
do dnia 31 grudnia 2016 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

Decyzją z dnia 17 grudnia 2014 r. znak: DRG-4212-58(11)/2014/6154/IX/JDo1, ogłoszoną  

w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” nr 116(785) z dnia  

17 grudnia 2014 r., zatwierdziłem, ustaloną przez Przedsiębiorstwo Taryfę dla usług 

przesyłania paliw gazowych nr 9 na okres do dnia 31 grudnia 2015 r. Przedsiębiorstwo 

wprowadziło taryfę do stosowania z dniem 1 stycznia 2015 r. 

Decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. znak: DRG-4212-59(8)/2015/6154/IX/JDo1 została 

zatwierdzona zmiana powyższej taryfy wynikająca głównie z dostosowania do nowego 

brzmienia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, a okres jej obowiązywania został 

wydłużony do 30 czerwca 2016 r. Decyzja ta została ogłoszona w „Biuletynie Branżowym 

Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” nr 87(875) z dnia 17 grudnia 2015 r. 

Pismem z dnia 9 maja 2016 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o wydłużenie okresu 

obowiązywania taryfy o kolejne 6 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz wprowadzenie 

zmian w jej treści, polegających na aktualizacji wysokości bonifikat za niedotrzymanie 

standardów jakościowych obsługi użytkowników systemu i doprecyzowaniu brzmienia punktu 

dotyczącego braku opłat (w obydwu kierunkach) na punkcie połączenia systemu przesyłowego 

z terminalem LNG.  

Swój wniosek w zakresie wydłużenia okresu obowiązywania taryfy Przedsiębiorstwo 

uzasadniło brakiem zmian zewnętrznych warunków wykonywania działalności, które 

wpływałyby na wysokości stawek opłat w II półroczu 2016 r.  
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Aktualizacja wysokości bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów jakościowych obsługi 

odbiorców związana jest z ogłoszeniem w dniu 9 lutego 2016 r. komunikatu Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w sprawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w 2015 r., stanowiącego podstawę ustalania wysokości tych bonifikat. 

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, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 

uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes 

strony.  

Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji. 

P O U C Z E N I E 

1. Od niniejszej decyzji stronie 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). 

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 o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo 
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym 
Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe”. 

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza 
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia 
od dnia jej opublikowania. 

 
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

 
 
 
 

Maciej Bando 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymuje: 
Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ–SYSTEM S.A. 
ul. Mszczonowska 4 
02 – 337 Warszawa 
 

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej 
- art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.)  
w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część  
I pkt 53 kol. 4 pkt 1) 

 
Jacek Dobracki 

Starszy specjalista 
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