
 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

DRG.DRG-2.4212.53.2017.IRŚ 

 

Warszawa, dnia 29 września 2017 r. 
 
 
 
 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego 

System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A. z siedzibą w Warszawie 

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 

zawartego w piśmie z dnia 28 lipca 2017 r. znak: Z2/Z3/DF/ALE/2327/2017, uzupełnionego 

pismami z dnia: 17 sierpnia 2017 r. znak: Z2/Z3/DF/ALE/2481/2017, 21 sierpnia 2017 r. znak: 

Z1/Z3/YKA/2531/2017, 1 września 2017 r. znak: Z1/Z3/YKA/2666/2017, 5 września 2017 r. znak: 

Z/Z1/PTU/2672/2017, 21 września 2017 r. znak: Z1/Z3/YKA/2877/2017, 26 września 2017 r. znak: 

Z/PSE/2925/2017 oraz z 28 września 2017 r. znak: Z/Z1/DFE/ALE/188/2017 w sprawie 

wydłużenia terminu obowiązywania stosowanej taryfy  

postanawiam  

zmienić moją decyzję z dnia 16 grudnia 2016 r. znak: DRG.DRG-2.4212.57.2016.IRŚ w zakresie 

ustalonego w niej okresu obowiązywania TARYFY ZA USŁUGI PRZESYŁANIA GAZU ZIEMNEGO 

WYSOKOMETANOWEGO, przedłużając ten okres do dnia 31 grudnia 2017 r. 

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

W dniu 4 lipca 2017 r. Prezes URE wezwał Przedsiębiorstwo o przedłożenie wniosku 

o zatwierdzenie kolejnej taryfy w związku z upływem z dniem 30 września 2017 r. okresu 

obowiązywania TARYFY ZA USŁUGI PRZESYŁANIA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO 

[TARYFA], zatwierdzonej decyzją z dnia 16 grudnia 2016 r. znak: DRG.DRG-2.4212.57.2016.IRŚ, 

ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” Nr 99 (976) 

z dnia 16 grudnia 2016 r. 

Pismem z dnia 28 lipca 2017 r. znak: Z2/Z3/DF/ALE/2327/2017 Przedsiębiorstwo 

odpowiedziało na wezwanie, wnioskując przy tym o przedłużenie, ustalonego w powołanej wyżej 

decyzji z dnia 16 grudnia 2016 r., terminu obowiązywania stosowanej taryfy do dnia 31 grudnia 

2017 r. W ww. wniosku Przedsiębiorstwo stwierdziło, że „sytuacja finansowa przedsiębiorstwa nie 

wymaga ustalenia innej taryfy niż obecnie obowiązująca”, gdyż przewidywane dodatkowe przychody 

z tytułu opłat za przekroczenie mocy „będą źródłem pokrycia ewentualnych dodatkowych kosztów 
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działalności przesyłowej, nie przewidzianych w podstawie kalkulacji Taryfy na etapie jej ustalania”. 

Poinformowało przy tym, iż wysokość skumulowanego wyniku finansowego netto znacznie 

przekracza wartości docelowego zysku ustalonego zgodnie z postanowieniami Protokołu 

o wniesieniu zmian do „Protokołu Dodatkowego do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 

Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o budowie systemu gazociągów dla tranzytu gazu rosyjskiego 

przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dostawach gazu rosyjskiego do Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 25 sierpnia 1993 r., podpisanego w dniu 29 października 2010 roku (M.P. z 2011 r. poz. 519) (….). 

Nadwyżka ta powstała pomimo korekt dokonywanych w podstawie kalkulacji poprzednich taryf”. 

Z analizy danych przedłożonych w trakcie prowadzonego postępowania wynika, iż istotnie 

wzrost kosztów działalności przesyłania w IV kwartale 2017 r., wynikający z zawartej przez 

Przedsiębiorstwo umowy na utworzenie i utrzymywanie zapasu obowiązkowego gazu ziemnego, do 

ponoszenia których jest zobowiązane na mocy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy 

naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 

zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1210, z późn. zm.) jest niższy niż kwota różnicy między zyskiem wynikającym z ww. 

Porozumienia a zyskiem zrealizowanym. 

Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego (Kpa), 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.  

Analizując wniosek strony w kontekście przesłanek określonych w art. 155 Kpa oraz stanu 

faktycznego ustalonego w niniejszym postepowaniu, za uwzględnieniem tego wniosku przemawia 

interes strony wynikający z postanowień ww. Protokołu. 

Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji. 

 

P O U C Z E N I E 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów [SOKiK], 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 zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych (art. 32 ust. 3  

w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623, z późn. 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 Kodeksu 

postępowania cywilnego. 
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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 Kpa).  

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 Kpa). 

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, 

decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 

Energetyki – Paliwa gazowe”. 

 

 

 

 
 
 

Prezes  
Urzędu Regulacji Energetyki 

 
 
 
 
 

Maciej Bando 
 

 
 
 
Otrzymuje: 
System Gazociągów Tranzytowych 
EuRoPol GAZ S.A. 
ul. Topiel 12 
00-342 Warszawa 
 

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej - 
art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.)  
w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część  I 
pkt 53 kol. 4 pkt 1) 
 

Izabela Rylak-Świderska 
główny specjalista 
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