
 
Katowice, dnia 15 grudnia 2015 r. 

               PREZES        
   URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI     

Nr OKA -4211-66(4)/2015/21618/I/CW/Zmd 

 

DECYZJA 

 
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) 

 
umarzam  

postępowanie administracyjne 

 

wszczęte na wniosek z dnia 1 grudnia 2015r., w sprawie zmiany mojej decyzji z dnia 13 czerwca 

2013r. Nr OKA-4211-81(15)/2012/2013/21618/I/PS (ze zm.), zatwierdzającej 

przedsiębiorstwu energetycznemu: Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. z siedziba w Bytomiu 

taryfę dla energii elektrycznej. 

 

 

UZASADNIENIE 

 
Decyzją z dnia 13 czerwca 2013r. Nr OKA-4211-81(15)/2012/2013/21618/I/PS (ze zm.) Prezes 

Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. (zwaną 

dalej „Przedsiębiorstwem”) taryfę dla energii elektrycznej.  

Wnioskiem z dnia 1 grudnia 2015 r. Przedsiębiorstwo, zwróciło się o zmianę ww. decyzji 

poprzez zmianę w tekście taryfy dla energii elektrycznej stawek opłat przejściowych oraz 

uwzględnienie w nim stawki opłaty OZE, o której mowa w ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o 

odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015r. poz. 478). W toku postępowania 

administracyjnego pismem z dnia 14 grudnia 2015r. Przedsiębiorstwo wniosło o umorzenie 

niniejszego postępowania.   

W ocenie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wniosek Przedsiębiorstwa o umorzenie 

postępowania zasługuje na uwzględnienie, gdyż przepis art. 105 § 2 Kpa dopuszcza umorzenie 

postępowania, jeżeli: 

1) wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, 

2) nie sprzeciwiają się temu inne strony,  
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3) nie jest to sprzeczne z interesem społecznym. 

W niniejszej sprawie pierwsza i trzecia przesłanka zostały spełnione, natomiast druga nie 

dotyczy tego przypadku albowiem w niniejszym postępowaniu występuje tylko jedna strona – 

Przedsiębiorstwo. 

W tym stanie rzeczy orzekam, jak w sentencji. 
 

 
POUCZENIE 

 
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia 
doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 
oraz  art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu 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 zmianę decyzji w 
całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na 
adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-
087 Katowice. 

 
   Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 

 
/-/ 

                        Andrzej Zawiązalec 
             Główny Specjalista            
    w Południowym Oddziale 
           Terenowym Urzędu           
          Regulacji Energetyki 

                   z siedzibą w Katowicach 

 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: 
Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. 
ul. Wrocławska 94 
41-902 Bytom 

 
 
 
 
 
 
 

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia  
16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783 z  późn. zm.) w związku z treścią 

załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1). 
 
 
Cyprian Walczyk 
specjalista  
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