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Warszawa, dnia 9 czerwca 2016 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRG-4212-24(6)/2016/22378/III/AIK

DECYZJA
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
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”,
zawartego w piśmie z dnia 14 kwietnia 2016 r. znak: PSG/ET/11/2/1/16, uzupełnionego pismem
z dnia 19 maja 2016 r. znak: PSG/ET/11/2/4/16 oraz z dnia 31 maja 2016 r. znak:
PSG/ET/11/2/6/16 w sprawie zmiany taryfy Przedsiębiorstwa i okresu jej obowiązywania
1. zatwierdzam ustaloną przez Przedsiębiorstwo DRUGĄ ZMIANĘ TARYFY NR 3
DLA USŁUG DYSTRYBUCJI PALIW GAZOWYCH I USŁUG REGAZYFIKACJI
SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO, która to zmiana stanowi załącznik do niniejszej
decyzji,
2. wydłużam okres obowiązywania TARYFY NR 3 DLA USŁUG DYSTRYBUCJI PALIW
GAZOWYCH I USŁUG REGAZYFIKACJI SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO, do dnia
31 grudnia 2016 r.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 17 grudnia 2014 r. znak: DRG-4212-49(10)/2014/22378/III/AIK/KGa, ogłoszoną
w dniu 17 grudnia 2014 r. w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe”
nr 115 (784), zatwierdziłem ustaloną przez Przedsiębiorstwo TARYFĘ NR 3 DLA USŁUG
DYSTRYBUCJI PALIW GAZOWYCH I USŁUG REGAZYFIKACJI SKROPLONEGO GAZU ZIEMNEGO,
zwaną dalej „Taryfą”, na okres 12 miesięcy od dnia jej wprowadzenia w życie, co według
oświadczenia Przedsiębiorstwa miało miejsce 1 stycznia 2015 r.
Decyzją z dnia 16 grudnia 2015 r. znak: DRG-4212-62(6)/2015/22378/III/KGa, ogłoszoną
17 grudnia 2015 r. w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” nr
86/2015 (874), została zatwierdzona zmiana Taryfy, polegającą na zmianie wysokości bonifikat,
skreśleniu zapisów przejściowych związanych ze zmianą rozliczeń z jednostek objętości na
jednostki energii, uszczegółowieniu zapisów w zakresie kryteriów kwalifikacji do grup taryfowych
oraz rozliczeń w zakresie przyłączeń do sieci dystrybucyjnej. Dodatkowo okres obowiązywania
został wydłużony do dnia 30 czerwca 2016 r.
Pismem z dnia 14 kwietnia 2016 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o wydłużenie okresu
obowiązywania Taryfy o kolejne 6 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2016 r.
Druga zmiana Taryfy dotyczy wysokości bonifikat z tytułu niedotrzymania standardów
jakościowych obsługi odbiorców i 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.
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Koszty uzasadnione, stanowiące podstawę ustalenia Taryfy nie uległy zmianie, zatem możliwe było
zaakceptowanie wniosku Przedsiębiorstwa w zakresie wydłużenia okresu jej obowiązywania.
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.
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 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. 479 49 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

Decyzja nie podlega opłacie 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 zał. do tej ustawy – cz. I pkt 53 kol. 4 pkt 1

Specjalista
Anna Idzikowska-Kumor

Otrzymuje:
Pan Jerzy Sitko
Pełnomocnik
Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o.
ul. Bandrowskiego 16
33-100 Tarnów
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