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Warszawa,	dnia	13	czerwca	2013	r.								

	

	
PREZES	

URZĘDU	REGULACJI	ENERGETYKI	
Marek	Woszczyk	

	
	

Informacja	(nr	17	/2013)	
	

w	sprawie	zwolnienia	przedsiębiorstw	energetycznych	posiadających	koncesje	na	
obrót	paliwami	gazowymi		lub	obrót	gazem	ziemnym	z	zagranicą		z	obowiązku	

przedkładania	do	zatwierdzenia	taryf	dla	gazu	ziemnego	w	postaci	skroplonej	(LNG) 
 

Mając	na	względzie	sytuację	w	segmencie	obrotu	gazem	LNG,	w	tym	w	szczególności,	że:	

 na	 rynku	 gazu	 ziemnego	 LNG	 funkcjonuje	 ok.	 10	 podmiotów,	 w	 tym	 2	 podmioty	
mające	największy	w	nim	udział;		

 nie	ma	 istotnych	 ograniczeń	 infrastrukturalnych	w	 dostępie	 do	 źródeł	 podaży	 gazu	
LNG,	 dodatkowo	 wraz	 z	 uruchomieniem	 terminalu	 LNG	 w	 Świnoujściu	 pojawi	 się	
nowa	możliwość	transportu	tego	paliwa	do	Polski	drogą	morską;	

 istnieją	 substytuty	 gazu	 LNG,	 w	 zależności	 od	 jego	 zastosowania	 końcowego	 są	 to	
m.in.:	gaz	ziemny	wysokometanowy,	gaz	propan‐butan	(LPG),	oleje	opałowe;	bariery	
dostępu	do	tych	substytutów	nie	istnieją	lub	są	sukcesywnie	ograniczane;	

 przepisy	 ustawy	 –	 Prawo	 energetycznego	 (Dz.	 U.	 z	 2012	 r.,	 poz.1059),	 	 gwarantują	
prawo	dostępu	stron	trzecich	do	instalacji	skraplania	i	regazyfikacji	gazu	ziemnego,	co	
daje	odbiorcy	końcowemu	LNG	możliwość	zmiany	sprzedawcy;	

 rynek	 gazu	 LNG	 jest	 rynkiem	międzynarodowym	 i	 istnieje	 wiele	 źródeł	 dostępu	 do	
informacji	na	temat	rynku	LNG	w	Europie	i	na	świecie;	

 funkcjonuje	organ	antymonopolowy,	który	wyposażony	jest	w	skuteczne	narzędzia	do	
kontroli	i	przeciwdziałania	nadużywaniu	pozycji	ograniczającej	konkurencję	na	rynku	
gazu;	

 brak	 jest	 istotnych	 barier	 w	 dostępnie	 do	 technologii	 umożliwiających	
wykorzystywanie	gazu	LNG;	

 niezbędnym	staje	się	promowanie	rozwoju	rynku	sprzedaży	paliw	„czystych”,	w	tym	
gazu	LNG,	ze	względu	na	ochronę	środowiska,	a	także	potrzebę	dywersyfikacji	rynku	
paliw	gazowych	

ocenia	 się,	 że	 zaistniały	 warunki,	 które	 dają	 możliwość	 udzielenia	 zwolnienia	
przedsiębiorstwom	 energetycznym	 posiadających	 koncesje	 na	 obrót	 paliwami	
gazowymi	 lub	 obrót	 gazem	 ziemnym	 z	 zagranicą	 z	 obowiązku	 przedkładania	 do	
zatwierdzenia	taryf	dla	skroplonego	gazu	ziemnego	(LNG).		
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Jednocześnie	zwraca	się	uwagę	i	przypomina,	że	dla	zapewnienia	dostępu	stronom	trzecim	
do	instalacji	skraplania	i/lub	regazyfikacji	gazu	ziemnego,	w	celu	realizacji	prawa	zmiany	
sprzedawcy,	 wszystkie	 przedsiębiorstwa	 energetyczne	 zajmujące	 się	 (faktycznie)	
skraplaniem	 gazu	 ziemnego	 lub	 regazyfikacją	 skroplonego	 gazu	 ziemnego	 przy	 użyciu	
instalacji	skroplonego	gazu	ziemnego	mają	publicznoprawny	obowiązek,	wynikający	z	art.	
4e	ust.	1	ustawy	–	Prawo	energetyczne,	zapewnienia	odbiorcom	oraz	przedsiębiorstwom	
zajmującym	 się	 sprzedażą	 paliw	 gazowych,	 na	 zasadzie	 równoprawnego	 traktowania,	
świadczenia	 usług	 polegających	 na	 skraplaniu	 gazu	 ziemnego	 lub	 regazyfikacji	
skroplonego	 gazu	 ziemnego,	 na	podstawie	umowy	o	 świadczenie	 tych	usług.	Obowiązek	
ten	 dotyczy	 przedsiębiorstw	 energetycznych,	 a	 nie	 tylko	 operatorów	 systemu,	 w	 tym	
również	zajmujących	się	 skraplaniem	gazu	ziemnego	 lub	regazyfikacją	 skroplonego	gazu	
ziemnego,	które	nie	posiadają	koncesji	na	 tę	działalność,	 jednak	zajmują	się	skraplaniem	
lub	regazyfikacją	na	własne	potrzeby	w	ramach	prowadzonej	działalności	dystrybucyjnej	
lub	obrotu.		

W	przypadku	 odmowy	 świadczenia	 usługi	 skraplania	 gazu	 ziemnego,	 z	 powodów	
określonych	 w	 art.	 4h	 ust.	 1	 ustawy,	 przedsiębiorstwo	 energetyczne	 powinno	
niezwłocznie	wystąpić	z	wnioskiem	do	Prezesa	URE	o	czasowe	zwolnienie	z	obowiązków	
określonych	 w	 art.	 4e	 ust.	 1	 lub	 ograniczenie	 tych	 obowiązków,	 podając	 uzasadnienie	
odmowy.	Natomiast	zgodnie	z	art.	56	ust.	1	pkt	16	ustawy	karze	pieniężnej	podlega	 ten,	
kto	 z	 nieuzasadnionych	 powodów	 nie	 występuje	 do	 Prezesa	 URE	 z	takim	 wnioskiem.	
Należy	jednocześnie	podkreślić,	że	sam	fakt,	braku	stosownej	koncesji	na	skraplanie	i/lub	
regazyfikację	 nie	 stanowi	 uzasadnionej	 podstawy	 do	 odmowy	 świadczenia	 tych	 usług.	
Natomiast	 na	 podstawie	 art.	 8	 ust	 1	 ustawy,	w	 przypadku	 	 odmowy	 świadczenia	 usługi	
skraplania	 gazu	 ziemnego,	 podmiot	 może	 wystąpić	 do	 Prezesa	 URE	 o	 rozstrzygnięcie	
sporu	dotyczącego	takiej	odmowy.		

Podejmując	decyzję	o	zwolnieniu	z	obowiązku	taryfowania	zostało	wzięte	pod	uwagę	nie	
tylko	 spełnienie	 przesłanek	 określonych	 w	 art.	 49	 ustawy	 –	 Prawo	 energetyczne,	 ale	
również	 cele	 tej	 ustawy,	 tj.:	 tworzenie	 warunków	 do	 zrównoważonego	 rozwoju	 kraju,	
oszczędnego	 i	 racjonalnego	 użytkowania	 paliw	 i	 energii,	 a	 także	 zobowiązanie	 organu	
regulacyjnego	do	promowania	konkurencji.	

Zwolnienie	nie	dotyczy	sprzedaży	gazu	w	postaci	innej	niż	ciekła,	tj.	gazu	po	regazyfikacji.	

Decyzje	indywidualne	będą	wydawane	na	podstawie	art.	49	ustawy	−	Prawo	energetyczne	
wszystkim	 przedsiębiorstwom	 energetycznym	 prowadzącym	 działalność	 w	 zakresie	
obrotu	paliwami	gazowymi,		na	ich	wniosek.	
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