
Informacja 
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  23 stycznia 2019 r.

Nr. OKR-4211-8(11)/2018/2019/584/XIV/MGi umarzającej postępowanie administracyjne 
przedsiębiorstwu energetycznemu p.n.: Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Dębicy  w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej 

Postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej przedsiębiorstwa 
energetycznego Firma Oponiarska Dębica Spółka Akcyjna z siedzibą w Dębicy (zwanego dalej 
„Przedsiębiorcą”) prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej  zostało wszczęte w dniu 20 marca 2018 r.  

Decyzją z  dnia 10 marca 2017 r. Nr. OKR-4211-32(10)/2017/548/XIIIA/JP1, Prezes Urzędu 

Regulacji Energetyki (zwany dalej ”Prezesem URE”) zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo XIII taryfę 

dla energii elektrycznej na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. Taryfa została 

wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami w dniu 1 kwietnia 2017 r., zatem termin 

obowiązywania upłynął z dniem 31 marca 2018 r. 

Pismem z dnia 13 marca 2018r., znak PI/EE-26/2018 (data wpływu 20 marca 

2018 r.), Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej 

w zakresie dystrybucji. W związku, z powyższym w dniu 20 marca 2018 r. zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej. 

Jednocześnie decyzją z dnia 9 stycznia 2019 r., znak OKR.4111.49.2018.MGi Prezes URE cofnął 

z urzędu koncesję na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 7 lutego 2001 r., 

Nr OEE/283/584/W/1/2001/AS (z późn. zm.) w związku z trwałym zaprzestaniem prowadzenia 

działalności gospodarczej objętej ww. koncesją.  

Zatem Przedsiębiorstwo obecnie nieposiadające koncesji nie jest zobowiązane 

do przedkładania Prezesowi URE do zatwierdzenia w trybie art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, 

ustalonej przez siebie taryfy dla energii elektrycznej.  

Analizując stan faktyczny sprawy uznano, iż postępowanie w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii 

elektrycznej należy umorzyć, gdyż jego prowadzenie jest bezprzedmiotowe skoro Przedsiębiorstwu nie 

posiada koncesji. Natomiast w myśl art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, „gdy 

postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości lub części, organ administracji 

publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości lub części”. 
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