Warszawa,,ZĆ( sierpnia 2021 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRG.DRG-1.4721.6.2021.ZŁ
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 i 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 złożonego w dniu 25 marca 2021 r. przez przedsiębiorcę Chemar S.A. z siedzibą
w Kielcach
postanawiam
zmienić moją decyzję z dnia 14 września 2011 r. Nr DPE-4721-48(5)/2011/9902/UA
w sprawie wyznaczenia przedsiębiorcy Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury
Przemysłowej „CHEMAR” S. A. z siedzibą w Kielcach (dalej również: „Przedsiębiorca”)
operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres od dnia 1 października 2011 r.
do dnia 25 listopada 2021 r.
w następujący sposób:
na stronie 1 decyzji, wyrazy:
„na wniosek właściciela sieci dystrybucyjnej
i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A.

—

Zakłady Urządzeń Chemicznych

wyznaczam przedsiębiorcę:
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A.
z siedzibą w Kielcach
posiadającego koncesję na dystrybucję paliw gazowych udzieloną decyzją z dnia
23 listopada 2001 r. Nr PPG/65/9902/W/2/2001/AS, zmienioną decyzją z dnia
11 sierpnia 2010 r. Nr DPG/65-ZTO/9902/W/OŁO/2010/JG/907
operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego
na okres od dnia 1 października 2011 roku do dnia 25 listopa „221 roku”
zastąpić wyrazami:

„na wniosek właściciela sieci dystrybucyjnej

—

Chemar S.A.

wyznaczam przedsiębiorcę:
Chemar S.A. z siedzibą w Kielcach
posiadającego koncesję na dystrybucję paliw gazowych udzieloną decyzją z dnia
23 listopada 2001 r. Nr PPG/65/9902/W/2/2001/AS, ze zm.
operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego
na okres od dnia 1 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2030 roku”
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 14 września 2011 r. Nr DPE-4721-48(5)/2011/9902/UA, ze zm. Prezes
URE wyznaczył przedsiębiorcę Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej
„CHEMAR” S. A. z siedzibą w Kielcach operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na
obszarze określonym w koncesji na dystrybucję paliw gazowych
z wyłączeniem
zlokalizowanych na tym obszarze sieci dystrybucyjnych, za których ruch jest
odpowiedzialny inny operator systemu dystrybucyjnego gazowego lub operator systemu
połączonego gazowego wyznaczony w trybie art. 9h ustawy Prawo energetyczne.
Wyznaczenie Przedsiębiorcy operatorem systemu dystrybucyjnego gazowego na okres
do dnia 25 listopada 2021 r. wynikało z okresu obowiązywania ww. koncesji na
dystrybucję paliw gazowych.
—

—

Decyzją Prezesa URE z dnia 17 sierpnia 2020 r. Nr OKA.4112.1.2020.JAd Przedsiębiorcy
został przedłużony do dnia 31 grudnia 2030 r. termin obowiązywania koncesji na
dystrybucję paliw gazowych.
—

—

Pismem z dnia 24 marca 2021 r., znak: N/377/2021 (data wpływu do URE:
25 marca 2021 r.), Chemar S.A. z siedzibą w Kielcach (zmiana nazwy Przedsiębiorcy
uwidoczniona w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 25 lutego 2021 r. przez Sąd
Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
odpis pełny KRS z dnia 24 sierpnia 2021 r.) wniósł o zmianę ww. decyzji operatorskiej,
poprzez przedłużenie okresu jej obowiązywania do dnia 31 grudnia 2030 r., tj. zgodnie
z okresem obowiązywania ww. koncesji na dystrybucję paliw gazowych
Nr PPG/65/9902/W/2/2001/AS, ze zm.
—

W związku z faktem, że wniosek o przedłużenie obowiązywania decyzji wyznaczającej
Przedsiębiorcę na OSD nie zawierał wszystkich niezbędnych danych koniecznych
do rozpoznania sprawy, Przedsiębiorca stosownie do postanowień art. 7, art. 50 5 1
i art. 77 5 1 oraz art. 80 Kodeksu postępowania administracyjnego został wezwany
do przedstawienia dodatkowych informacji i dokumentów, co uczynił.
Przedsiębiorca posiada taryfę dla gazu ziemnego, zatwierdzoną decyzją Prezesa URE
z dnia 22 lutego 2021 r. znak: OKA.4212.10.2020.PS ustaloną na okres do dnia
25 listopada 2021 r.
„-„

Zgodnie z art. 9g ust. 1 ustawy Prawo energetyczne operator systemu4~rybucyjne
jest zobowiązany opracować instrukcję ruchu i eksploatacji si
y”trybLwyjnej,
która zgodnie z ust. B tego przepisu jest przedkładana Prezeso ~zędu Regulacji
Energetyki do zatwierdzenia, w drodze decyzji, w terminie 60 dni &dhia ogłoszenia
—

—

—
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zatwierdzonej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej operatora systemu
przesyłowego gazowego (OSP).
Należy jednak zauważyć, że w świetle art. 9g ust. Ba ustawy Prawo energetyczne
w związku z art. 9d ust. 7 pkt 3 tejże ustawy Przedsiębiorca jest zwolniony z obowiązku,
o którym mowa powyżej. Jest natomiast zobowiązany, zgodnie z art. 9g ust. Sb powołanej
ustawy do zamieszczenia na swojej stronie internetowej oraz udostępnienia w siedzibie
do publicznego wglądu, w terminie 90 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej instrukcji
ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej operatora systemu przesyłowego gazowego (OSP),
opracowanej instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej wraz z informacją
o zgłoszonych przez użytkowników systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia
—

Aktualnie Przedsiębiorca posiada opracowane procedury prowadzenia ruchu sieciowego.
Majątek sieciowy umożliwiający wykonywanie
dystrybucyjnego jest własnością Przedsiębiorcy.

funkcji

operatora

systemu

Mając na uwadze powyższe ustalenia stwierdzić należy, że Przedsiębiorca posiada
warunki do skutecznego zarządzania systemem dystrybucyjnym gazowym na
wyznaczonym obszarze w sposób ekonomicznie efektywny.
Natomiast w myśl art. 155 ustawy Kodeks 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 moją decyzję z dnia 14 września 2011 r. Nr DPE-472148(5)/2011/9902/UA.
Mając na uwadze powyższe okoliczności postanowiłem 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. 479~~* 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r.
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, ze zm.).
—

—

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 części (art 47949
Kodeksu postępowania cywilnego).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł~q~yckf~rt.
32 ust 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w spraw7ch~cyilb~r/f1,
Dz. U. z 2020 r. poz. 755, ze zm.). Opłatę uiszcza się na kont9 ~4h~kawe Sądu
Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencj~j~I$ónsumentów.
Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stoso”jv~i~ do przepisów
art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawacj~ cywłlnych, craz
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o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
stosownie do przepisu art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
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 odwołania przez
ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art 127a
* 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).
5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli
jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa
do wniesienia odwołania (art. 130 *4 Kodeksu postępowania administracyjnego).
6. Usługi przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu
ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego zgodnie z art. 4e~ ustawy
Prawo energetyczne mogą być świadczone wyłącznie odpowiednio przez operatora
systemu przesyłowego, operatora systemu dystrybucyjnego, operatora systemu
magazynowania paliw gazowych, operatora systemu skraplania gazu ziemnego lub
operatora systemu połączonego.
—

7. Karze pieniężnej zgodnie z art. 56 ust. lpkt 24a ustawy Prawo energetyczne podlega
ten, kto nie będąc operatorem systemu przesyłowego, dystrybucyjnego,
magazynowania paliw gazowych lub operatorem systemu skraplania gazu ziemnego
lub operatorem systemu połączonego wyznaczonym na podstawie art. 9h świadczy
usługi przesyłania, dystrybblEjf” „{1aga~yn\”owania paliw gazowych, skraplania gazu
ziemnego lub regazyfFka~$ skroploWeg~ ga u ziemnego.
-

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
z upo”~żnienia
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)
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Otrzymuje:
CHEMAR S.A.
ul. K. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
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