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PREZES
Kraków, dnia 31 grudnia 2015 r.

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OKR-4211-53(6)/2015/3473/XB/MKo2

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1,
art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r.,
poz. 1059 z późn. zm.), po rozpatrzeniu pisma z dnia 14 grudnia 2015 r., znak:
EE/54/2015,
umarzam postępowanie administracyjne
wszczęte na wniosek z dnia 4 grudnia 2015 r., znak: EE/51/2015,
przedsiębiorstwa energetycznego:
Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o.
z siedzibą w Tarnobrzegu
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii elektrycznej.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 4 grudnia 2015 r., znak: EE/51/2015, Zakłady Chemiczne
„Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu (zwane dalej:
„Przedsiębiorstwem”), które wpłynęło do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 7 grudnia
2015 r., Przedsiębiorstwo wniosło o zmianę taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej.
Pismem z dnia 14 grudnia 2015 r., Przedsiębiorstwo zwróciło się do Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z prośbą o „…wycofanie wniosku z dnia 4.12.2015 r., pismo
znak: EE/51/2015, …”.
W myśl art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji
publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie
postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest
to sprzeczne z interesem społecznym. Jak wskazuje doktryna prawa, „Przepis art. 105 § 2
odnosi się do sytuacji, w której strona postępowania odstępuje od żądania rozstrzygnięcia
decyzją o istocie sprawy, dotyczącej jej interesu prawnego lub obowiązku. Nie oznacza to,
że ten interes prawny lub obowiązek przestaje istnieć, ale dla strony traci doniosłość
prawną rozstrzygnięcie o nich w decyzji administracyjnej” [w: B. Adamiak, J. Borkowski
„Kodeks postępowania administracyjnego” – Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa 2009, wyd. 10, s. 394].
Należy w tym miejscu podkreślić, że umorzenie niniejszego postępowania nie jest
sprzeczne z interesem społecznym, ponieważ decyzją Prezesa URE z dnia 10 grudnia
2015 r. Nr DRE-4211-47(7)/2015/3473/XI/JCz, zatwierdzono XI taryfę dla energii
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elektrycznej w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz stawki opłaty OZE,
obowiązujących od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
W związku z powyższym oraz mając na uwadze, że o umorzenie wniósł jedyny
uczestnik niniejszego postępowania, uznałem, że wniosek Przedsiębiorstwa zasługuje
na uwzględnienie.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono 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).

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. 479 49 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. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne
decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu
Regulacji Energetyki – Energia elektryczna”.

z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
GŁÓWNY SPECJALISTA
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Z siedzibą w Krakowie
Jerzy Piela

Otrzymuje:
1. Zakłady Chemiczne „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o..
ul. Chemiczna 3, 39-400 Tarnobrzeg,
2. a/a.
Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.).
Mateusz Korta – starszy inspektor
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