
PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Kraków, dnia 14  września  2020 r. 

  OKR.4211.51.2019.JM 

DECYZJA 

Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), dalej „Kpa” w związku z art. 30 ust. 1 
i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 
z późn. zm.),  

umarzam z urzędu postępowanie administracyjne w całości 

wszczęte w dniu 31 grudnia 2019 r., na wniosek z dnia 31 grudnia 2019 r., znak: 265/WE/2019/J, 
firmy ORLEN Południe S. A. z siedzibą w Trzebini, dalej „Przedsiębiorstwo”, w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji.  

UZASADNIENIE 

W dniu 31 grudnia 2019 r., w związku z pismem Przedsiębiorstwa z dnia 31 grudnia 2019 r. 
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii 
elektrycznej w zakresie dystrybucji. W toku tego postępowania, Przedsiębiorstwo było wzywane 
do uzupełnienia wniosku poprzez złożenie stosownych wyjaśnień i dokumentów, co uczyniło.  

Decyzją z dnia 1 lipca 2020 r. Nr DRE.WOSE.4111.2.8.6.2020.POw, Prezes URE cofnął 
Przedsiębiorstwu koncesję na dystrybucję energii elektrycznej z dnia 5 stycznia 2015 r. 
Nr DEE/339/1202/W/OKR/2015/JM/MTo w związku z trwałym zaprzestaniem prowadzenia 
działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej. 

Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się 
bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję 
o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

W wyniku cofnięcia przez Prezesa URE koncesji na dystrybucję energii elektrycznej, przestała 
istnieć podstawa do dalszego prowadzenia niniejszego postępowania w sprawie zatwierdzenia 
taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji, a więc postępowanie stało się 
bezprzedmiotowe.   

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji. 

POUCZENIE 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, 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 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.
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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 w części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych [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 2020 r., poz. 755 z późn. zm.)]. Strona może ubiegać się  
o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następnych 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 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia  
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna  
i prawomocna (art. 127 a § 2 Kpa). 

5. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do 
ogłoszenia w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna. 

 

z upoważnienia 
Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 
               DYREKTOR 

                       Południowo – Wschodniego Oddziału Terenowego          
                     Urzędu Regulacji Energetyki 

                       z siedzibą w Krakowie 
                / - / 

                          Małgorzata Nowaczek–Zaremba 
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