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  Kraków, 1 października 2019 r. 

 PREZES 

 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 

 

OKR.4210.4.2019.RF 

DECYZJA 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) 

umarzam z urzędu postępowanie administracyjne 

wszczęte w dniu 31 stycznia 2019 r., na wniosek z dnia 30 stycznia 2019 r. znak L.dz. 

341/2019, przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. z siedzibą 

w Andrychowie (zwanego dalej „Przedsiębiorstwem energetycznym”), w sprawie 

zatwierdzenia taryfy dla ciepła. 

 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 30 stycznia 2019 r. znak L.dz. 341/2019 Przedsiębiorstwo energetyczne 

wystąpiło do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”) 

z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.  

Decyzjami z dnia 30 września 2019 r., znak: OKR.4110.17.2019.RF, 

OKR.4110.18.2019.RF i OKR.4110.19.2019.RF, Prezes URE cofnął od dnia 1 października 

2019 r. posiadane przez Przedsiębiorstwo energetyczne koncesje na obrót ciepłem, 

przesyłanie i dystrybucję ciepła oraz wytwarzanie ciepła. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne 

posiadające koncesje na prowadzenie powyższej działalności gospodarczej ustala taryfę 

dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega 

zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami określonymi 

w art. 44-46 ustawy – Prawo energetyczne. 

Aktualnie Przedsiębiorstwo energetyczne nie posiada koncesji na prowadzenie 

powyższej działalności gospodarczej, a zatem nie przedkłada Prezesowi URE 

do zatwierdzenia, opracowanej przez siebie taryfy dla ciepła. W związku z tym wniosek 

Przedsiębiorstwa energetycznego o zatwierdzenie taryfy dla ciepła należy uznać 

za bezprzedmiotowy. 

Stosownie do art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ 

administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie 

z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe. Zgodnie z reprezentowanym  

w doktrynie poglądem, ustalenie bezprzedmiotowości postępowania „stwarza obowiązek 

zakończenia postępowania (...) przez jego umorzenie, ponieważ nie będzie podstaw 

do rozstrzygania 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 2001 r.). 

Wobec czego orzeczono jak w sentencji. 
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POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 
ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy 
z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego /Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1460 z późn. 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). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-
Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą  
w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 – 133 Kraków. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, zgodnie 
z art. 32 ust. 1 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 2019 r. poz. 785 z późn. 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 Kodeksu postępowania cywilnego. 

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

5. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło. 

z upoważnienia 
Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 

Radca Prezesa 
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Krakowie 

/-/ 
Urszula Jastrzębska-Noga 

 

 

 
 
 
 
 

Mając na uwadze uiszczenie przez Przedsiębiorstwo opłaty skarbowej w rozpatrywanej sprawie, informuję o prawie do 
złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w opłacie skarbowej w trybie art. 75 w związku z art. 2 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). Wniosek ten należy kierować do Urzędu 
Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy.  
 

Otrzymuje: 
1. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o. 

ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów,  
2. a/a. 

Niniejsza decyzja zwolniona jest  
z opłaty skarbowej 

/-/ 

Robert Florek – gł. specjalista 
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