
                                     Łódź, dnia 25 kwietnia 2019 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 

             Nr OŁO.4210.29.2018.PSp 
 
 

DECYZJA 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r., poz. 755,  
ze zm.)  

 
po rozpatrzeniu wniosku  

przedsiębiorstwa energetycznego  
działającego pod firmą: 

 
”ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOWICZU” – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Łowiczu, ul. Kaliska 22, 99-400 Łowicz, 

zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem” 
 

umarzam 
 

z urzędu w całości postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie wniosku 
Przedsiębiorstwa z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zmiany XIII taryfy dla ciepła, 
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.26.2017.2018.BG 
z dnia 20 marca 2018 r., ze zm., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Łódzkiego z dnia 27 marca 2018 r., poz.  1553 i wprowadzoną do stosowania z dniem  
11 kwietnia 2018 r. na okres 12 miesięcy. 

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

 
W dniu 16 listopada 2018 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, wszczęto postępowanie 

administracyjne w sprawie zmiany XIII taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki Nr OŁO.4210.26.2017.2018.BG z dnia 20 marca 2018 r., ze zm. 
Z dniem 11 kwietnia 2018 r., upłynął okres obowiązywania XIII taryfy dla ciepła i tym 
samym postępowanie w sprawie zmiany tej taryfy stało się bezprzedmiotowe. Dodatkowo, 
w dniu 28 lutego 2019 r. Przedsiębiorstwo zwróciło się do Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z wnioskiem o zatwierdzenie nowej, XIV taryfy dla ciepła. 

Z uwagi na powyższe, w niniejszej sprawie wystąpiła bezwzględna przesłanka do 
umorzenia postępowania administracyjnego – jako bezprzedmiotowego – na podstawie art. 
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105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiącego, iż w przypadku gdy 
postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji 
publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. 

Zgodnie z reprezentowanym w doktrynie poglądem ustalenie bezprzedmiotowości 
postępowania „stwarza obowiązek zakończenia postępowania (…) przez jego umorzenie, 
ponieważ nie będzie podstawy do rozstrzygnięcia sprawy co do jej istoty. Dalsze prowadzenie 
postępowania w takim przypadku stanowiłoby o jego wadliwości mającej istotny wpływ na 
wynik sprawy” (B. Adamiak, J. Borkowski „Kodeks postępowania administracyjnego. 
Komentarz.” Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003 r.). 

Stanowisko powyższe znajduje również potwierdzenie w orzecznictwie. Zgodnie bowiem 
z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 maja 1998 r., sygn. akt  
I S.A./Kr/1141/97 „w myśl art. 105 § 1 kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało 
się bezprzedmiotowe, organ administracji państwowej wydaje decyzję o umorzeniu 
postępowania. Użycie przez ustawodawcę słowa „wydaje” a nie „może wydać” oznacza, że 
wydanie decyzji o umorzeniu postępowania jest obligatoryjne, gdy postępowanie stało się 
bezprzedmiotowe z jakiejkolwiek przyczyny”. 

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono orzec, 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 - za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, 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 Kodeks 
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 o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-
Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi,  
ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź. 

3. 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). 
4. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie  

z 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 2018 r. poz. 300, ze zm.). Strona może 
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie do przepisów art. 101  
i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 
pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego. 

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 
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127a § 1 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego). 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 ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego). 

6. Stosowanie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, informacja o niniejszej 
decyzji zostanie również zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło. 
 

  
 

 
 
   /………/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej  
na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)  
w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53) 

 

 
                                        /……./ 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Pan Tomasz Bagiński pełnomocnik 

Zakładu Energetyki Cieplnej w Łowiczu Sp. z o.o. 
ul. Kaliska 22 
99-400 Łowicz 

2.    a/a 

 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 94 (94) 15 maja 2019 r. 

4




