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Warszawa ,40 czerwca 2021 r. 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
DRG.DRG-1.4724.1.2021.KL 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 9h oraz art. 30 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze 
zm.}, 

po rozpatrzeniu 

wniosku, który wpłynął do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 7 kwietnia 2021 r. 
(pismo z dnia 6 kwietnia 2021 r.) przedsiębiorcy Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Przedsiębiorca"), 

postanawiam: 

zmienić moją decyzję z dnia 11 maja 2016 r. Nr DRG-4724-2(ll)/2016/18515/KL 
w sprawie wyznaczenia przedsiębiorcy Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu 
operatorem systemu skraplania gazu ziemnego na okres od dnia 12 maja 2016 r. do dnia 
31 grudnia 2030 r., 

poprzez 

zastąpienie na stronie pierwszej decyzji wyrazów: 

„wyznaczam przedsiębiorcę: 

Polskie LNG 

Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Świnoujściu, 

posiadającego koncesję na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu 
ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, udzieloną decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 11 maja 2016 r. Nr SGZ/19/18515/W/DRG/2016/KL" 

wyrazami: 
„wyznaczam przedsiębiorcę: sź *EGU, 

* & Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTĘMy 

Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Warszawie, 



posiadającego koncesję na skraplanie gazu ziemnego i regazyfikację skroplonego gazu 
ziemnego w instalacjach skroplonego gazu ziemnego, udzieloną decyzją Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki z dnia 11 maja 2016 r. Nr SGZ/19/6154/W/DRG/2016/KL". 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 11 maja 2016 r. Nr DRG-4724-2(ll)/2016/18515/KL 
wyznaczyłem przedsiębiorcę Polskie LNG S.A. z siedzibą w Świnoujściu operatorem 
systemu skraplania gazu ziemnego na okres od dnia 12 maja 2016 r. do dnia 31 grudnia 
2030 r. 

Wnioskiem z dnia 7 kwietnia 2021 r. (pismo z dnia 6 kwietnia 2021 r.) 
Przedsiębiorca wniósł o zmianę w/w decyzji w związku z połączeniem w dniu 31 marca 
2021 r. spółek Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (spółka 
przejmująca) oraz Polskie LNG S.A. (spółka przejmowana). Z informacji odpowiadającej 
odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 
10 czerwca 2021 r. wynika, że dnia 31 marca 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisał do 
rejestru połączenie spółek: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (jako 
spółki przejmującej) z Polskie LNG S.A. (jako spółki przejmowanej). 

Połączenie spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 
2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm, dalej: „Ksh"), tj. 
przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) 
za udziały lub akcje, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki 
przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). 

Zgodnie z art. 494 § 1 Ksh spółka przejmująca albo spółka nowo zawiązana 
wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej albo 
spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki. 

W myśl art. 494 § 2 Ksh, na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną 
przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które 
zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się 
przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, 
koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Przy czym stosownie do art. 618 Ksh, przepis 
art. 494 § 2 Ksh stosuje się do koncesji, zezwoleń oraz ulg przyznanych po dniu wejścia 
w życie ustawy, tj. po 1 stycznia 2001 r., chyba że przepisy dotychczasowe 
przewidywały przejście takich uprawnień na spółkę przejmującą lub na spółkę nowo 
zawiązaną. 

Mając na uwadze brzmienie przytoczonych powyżej przepisów Ksh wskazać 
należy> iż z dniem połączenia spółka przejmująca tj. Operator Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmo^a^jJtj. 
Polskie LNG SA. wynikające z decyzji wyznaczającej spółkę przejmowaną opęratorei 
systemu skraplania gazu ziemnego. 

•—J i 



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. 

W związku z poczynionymi ustaleniami, mając na względzie brzmienie art. 155 
Kodeksu postępowania administracyjnego, postanowiłem przychylić się do wniosku 
Przedsiębiorcy i zmienić decyzję z dnia 11 maja 2016 r. Nr DRG-4724-2(ll)/2016/ 
18515/KL. 

W związku z powyższym, orzekam jak w sentencji. 

Decyzja niniejsza ma charakter deklaratoryjny. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji 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, w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 
1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.; dalej: 
„kpc"). Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa. 

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

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 
32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, 
Dz. U. z 2020 r. poz. 755, ze zm.). 

Opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od 
kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach 
sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez 
ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 kpc. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się 
prawa do wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwoł£ni#Lgrzęz-, 
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawofnócna (art. 127ą^ 
§ 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 



5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli 
jest zgodna z żądaniem wszystkich strcjiriub jeżeli wszystkie strony zrzekły się 
prawa do wniesienia odwołania £jńt- l3t) o § 4 Kodeksu 
administracyjnego). 

postępowania 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z upoważnienia 

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty 
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy 

o opłacie skarbowej w związku z treścią 
załącznika do tej ustawy (część I, pkt 53) 

~ ZA PREZESA 

rzyshtofLiwanowstd 

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



-

Urząd Regulacji Energetyki 
Departament Rynku Paliw Gazowych 

Al. Jerozolimskie 181 
02-222 Warszawa 
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[Poczta Polska 

l Opłata pobrana - gr 

ZA ZWROTNYM 
POTWIERDZENIEM ODBIORU 

OPŁATA POBRANA 
TAXE PERCUE - POLOGNE 

Umowa nr 2/2021 z Pocztą Polską S.A. 
z dnia 15.02.2021 r. 

OPERATOR GAZOCIĄGÓW 
PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A. 

ul. MSZCZONOWSKA 4. 
02-337 WARSZAWA 
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