
                                       Łódź, dnia 4 listopada 2015 r. 

            PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI   

 

OŁO-4211-8(13)/2015/13590/VI/BG 

 

 

DECYZJA 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)  w związku z art. 47 ust. 1 i ust. 2 

oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., 

poz. 1059 z późn. zm.)  

postanawiam umorzyć z urzędu 

  

postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 30 kwietnia 2015 r. na wniosek Syndyka 

masy upadłości „Energetyka Ursus” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą  

w Warszawie, Plac Czerwca 1976 Roku nr 1 w sprawie zatwierdzenia VI taryfy dla energii 

elektrycznej.  

 

UZASADNIENIE 

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, na wniosek Syndyka masy upadłości „Energetyka Ursus” Sp. z o.o.  

w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej Przedsiębiorstwem),  

w dniu 30 kwietnia 2015 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 

zatwierdzenia VI  taryfy dla energii elektrycznej. 

Z dokumentów zgromadzonych w toku prowadzonego postępowania wynika,  

że Przedsiębiorstwo prowadziło działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej sieciami rozdzielczymi o napięciu 15 kV, 6 kV oraz sieciami niskiego napięcia, 

wchodzącymi w skład masy upadłości „Energetyki Ursus” Sp. z o.o. w upadłości 

likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, na potrzeby odbiorców na terenie 

 i w bezpośrednim sąsiedztwie ZPC „URSUS” S.A. w upadłości, zlokalizowanych na 

obszarze dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, na podstawie  koncesji na dystrybucję energii 

elektrycznej udzielonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej 

Prezesem URE) z dnia 27 października 2005 r. Nr DEE/14/13590/W/OWA/2004/2005/BH na 

okres od 30 października 2005 r. do 30 października 2015 r.     

W dniu 30 października 2015 r. koncesja na dystrybucję energii elektrycznej, udzielona 

decyzją Prezesa URE z dnia 27 października 2005 r. Nr 

DEE/14/13590/W/OWA/2004/2005/BH, wygasła w związku z upływem terminu na jaki 
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została udzielona.  

Jednocześnie z związku z art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, w dniu  

11 września 2015 r., decyzją Nr OŁO-4111-58(24)/2014/2015/13950/KK, Prezes URE 

postanowił odmówić Przedsiębiorcy zmiany koncesji na dystrybucję energii elektrycznej 

udzielonej decyzją z dnia 27 października 2005 r. Nr DEE/14/13590/W/OWA/2004/2005/BH    

polegającej na przedłużeniu okresu obowiązywania tej koncesji o kolejne 10 lat. Zgodnie 

bowiem z treścią art. 33 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, nie może być wydana 

koncesja wnioskodawcy, który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji, 

natomiast w myśl art. 35 ust. 3 tej ustawy, Prezes URE odmawia udzielenia koncesji, gdy 

wnioskodawca nie spełnia wymaganych przepisami warunków. 

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne 

posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają 

zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich obowiązywania. Z uwagi na 

wygaśnięcie z dniem 30 października 2015 r. koncesji na dystrybucję energii elektrycznej 

posiadanej przez Przedsiębiorstwo, dalsze prowadzenie postępowania, w świetle art. 47 ust. 1 

ustawy – Prawo energetyczne, stało się bezprzedmiotowe. Prezes URE władny jest bowiem 

prowadzić postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy jedynie  

w odniesieniu do przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego stosowną koncesję.  

W ocenie Prezesa URE przepis art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne ma charakter 

bezwzględnie obowiązujący. 

Z uwagi na powyższe, w niniejszej sprawie wystąpiła bezwzględna przesłanka do 

umorzenia postępowania administracyjnego – jako bezprzedmiotowego – na podstawie art. 105 

§ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stanowiącego, iż w przypadku gdy 

postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, 

organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio  

w całości lub w części. 

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.). Bezprzedmiotowe jest zatem 

postępowanie wszczęte w stosunku do podmiotu, który nie jest przedmiotem praw  

i obowiązków wynikających z prawa materialnego administracyjnego. Tak też jest  

w przedmiotowej sprawie, albowiem po utracie przez Przedsiębiorstwo statusu podmiotu 

koncesjonowanego nie może być on przedmiotem praw i obowiązków wynikających z decyzji 

o zatwierdzeniu taryfy dla energii elektrycznej. 

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 
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wydanie decyzji o umorzeniu postępowania jest obligatoryjne, gdy postępowanie stało się 

bezprzedmiotowe z jakiejkolwiek przyczyny”. 

Mając powyższe okoliczności na uwadze należało 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 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 101 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 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. Żeromskiego 

94c, 90-550 Łódź. 

 

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 DYREKTOR 

Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Łodzi 

/-/ 

Jadwiga Goździk 

 
 

 

 

 

Otrzymuje: 

Pan Andrzej Wrzesiński  

Syndyk masy upadłości 

„Energetyka Ursus” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej  

ul. Plac Czerwca 1976 Roku Nr 1   

02 – 495 Warszawa 
 

 

 

 

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej  

na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej  

(Dz. U. z 2015 r., poz. 783  z późn. zm.) 

w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53) 

Beata Głębska - Gł. specjalista 
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