
      Gdańsk, dnia 19 marca 2021 r. 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OGD.4210.1.2021.597.XV.KSo 

DECYZJA 

Na podstawie art. 155 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256, z późn. zm.), zwanej dalej 
"Kpa" oraz w związku z art. 47 ust. 1 i 2 oraz ust. 2f, art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 30 ust. 1 
i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 833, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą - Prawo energetyczne"  

po rozpatrzeniu wniosku  
przedsiębiorstwa energetycznego: 

MICHELIN POLSKA  
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Olsztynie, 

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem”, 

w sprawie zmiany XV taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki („Prezes URE”) z dnia 16 lipca 2020 r. nr OGD.4210.17.2020.597.XV.PWi,  

postanawiam 

zmienić decyzję z dnia 16 lipca 2020 r. nr OGD.4210.17.2020.597.XV.PWi, zatwierdzającą 
XV taryfę dla ciepła, poprzez zastąpienie w treści taryfy dotychczasowej nazwy (oznaczenia 
firmy) Przedsiębiorstwa tj. „MICHELIN POLSKA” spółka akcyjna z siedzibą w Olsztynie 
aktualną nazwą (oznaczeniem firmy) Przedsiębiorstwa, tj. „MICHELIN POLSKA” spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie. Zmiana taryfy stanowi załącznik 
do niniejszej decyzji.  

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

Decyzją z dnia 16 lipca 2020 r. nr OGD.4210.17.2020.597.XV.PWi Prezes 
URE zatwierdził XV taryfę dla ciepła, ustaloną przez „MICHELIN POLSKA” spółka akcyjna 
z siedzibą w Olsztynie. Okres obowiązywania taryfy ustalono na okres jednego roku od 
dnia wprowadzenia do stosowania.  

Pismem z dnia 22 stycznia 2021 r. (data wpływu: 28 stycznia 2021 r.), 
uzupełnionym następnie pismami z dnia 5 lutego 2021 r. oraz z dnia 15 lutego 2021 r., 
Przedsiębiorstwo wystąpiło do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę zatwierdzonej taryfy 
dla ciepła - wyłącznie w zakresie oznaczenia firmy (formy organizacyjno-prawnej) 
z dotychczasowej: „MICHELIN POLSKA” spółka akcyjna na aktualną, tj. „MICHELIN POLSKA” 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  
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Jak wynika z dokumentów przedłożonych przez Przedsiębiorstwo, w dniu  
3 grudnia 2020 r. walne zgromadzenie wspólników podjęło uchwałę, wyniku której doszło 
do przekształcenia spółki akcyjnej, działającej pod firmą „MICHELIN POLSKA” S.A. na 
spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą „MICHELIN POLSKA”  
sp. z o.o. Powyższe zostało już przy tym uwzględnione w rejestrze przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego.  

 
Stosownie do przepisu art. 551 §1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1526, z późn. zm.), zwanej dalej "Ksh", spółka 
jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być 
przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą). Zgodnie zaś z przepisami 
art. 552 i art. 553 §1 i §2 Ksh, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą  
z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd 
rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną. Spółce przekształconej przysługują 
wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej - spółka przekształcona pozostaje 
podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce 
przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji 
albo ulgi stanowi inaczej. 

 
Zgodnie z art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, 

może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ 
administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się 
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny 
interes strony. Jak wynika z poczynionych w sprawie ustaleń, zmiana jest uzasadniona, 
albowiem w istocie nastąpiła zmiana formy organizacyjno-prawnej (oznaczenia firmy) jw. 
Za zmianą taryfy przemawia zatem słuszny interes strony i zmianie - wyłącznie w zakresie  
jw. - nie sprzeciwiają się przepisy szczególne.  

 
W związku z powyższym Prezes URE uznał, iż zaistniały przesłanki do zmiany 

przedmiotowej decyzji i orzekł 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, 
w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575, z późn. zm.). Odwołanie należy 
doręczyć na adres: Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – 
ul. Okopowa 7, 80–819 Gdańsk. 

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma 
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie 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 ustawy – Kodeks 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. 100  
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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 biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję
(art. 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 Kpa).

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania,
ponieważ jest zgodna z żądaniem strony (art. 130 § 4 Kpa).

6. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2)  ustawy – Prawo
energetyczne, zmiana taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w Biuletynie
Branżowym URE - Ciepło.

Z upoważnienia  
Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 

Północnego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Gdańsku 

Bogdan Prejzner 
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