
           
          PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI                                      Warszawa,  22  stycznia  2016 r. 

DRE-4211-116(8)/2015/2016/3158/XIV/JSZ                 

 
D E C Y Z J A 

Na podstawie art. 104 i 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) 

 
     po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego PKP ENERGETYKA S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanego 
dalej „Przedsiębiorstwem”, zawartego w piśmie z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: ED-Ed3b-
3612/02-16/15, uzupełnionego pismami: z dnia 9 grudnia 2015 r. znak: ED-Ed3b-3612/03-
16/15, z dnia 23 grudnia 2015 r. znak: ED-Ed3b-3612/07-16/15 oraz z dnia 5 stycznia 2016 r. 
znak: ED-Ed3b-3612/09-16/16, uwzględniając fakt, że w dniu 17 grudnia 2015 r. wydana 
została decyzja znak: DRE-4211-116(4)/2015/3158/XIV/JSz, zatwierdzająca zmianę taryfy dla 
energii elektrycznej w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz wprowadzenia opłaty 
OZE,  

postanawiam 

umorzyć postępowanie w pozostałej części wniosku Przedsiębiorstwa o zmianę taryfy, tj. 
w części dotyczącej zmiany stawek jakościowych.  

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

Decyzją z dnia 17 marca 2015 r. znak: DRE-4211-6(6)/2015/3158/XIV/JSz, ogłoszoną 
w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” nr 41 (1871) 
z dnia 17 marca 2015 r., została zatwierdzona ustalona przez Przedsiębiorstwo taryfa dla 
energii elektrycznej na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej przez Przedsiębiorstwo do 
stosowania. Według oświadczenia Przedsiębiorstwa, taryfa została wprowadzona do stosowania 
w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 kwietnia 2015 r. 

Pismem z dnia 1 grudnia 2015 r. znak: ED-Ed3b 3612/02-16/15, uzupełnionym pismem 
z dnia 9 grudnia 2015 r. znak: ED-Ed3b-3612/03-16/15, Przedsiębiorstwo wystąpiło 
z wnioskiem o zmianę taryfy w zakresie zmiany stawek opłaty przejściowej, stawek 
jakościowych oraz wprowadzenia opłaty OZE. 

Decyzją z dnia 17 grudnia 2015 r. znak: DRE-4211-116(4)/2015/3158/XIV/JSz, została 
zatwierdzona zmiana taryfy w części dotyczącej wysokości stawek opłaty przejściowej oraz 
wprowadzenia opłaty OZE, ponieważ w pozostałym zakresie, tj. zmiany stawek jakościowych, 
niezbędne było przeprowadzenie dalszych analiz. Decyzja ta została opublikowana w dniu 
17 grudnia 2015 r. w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia 
elektryczna” nr 183(2013). 

Pismami z dnia 23 grudnia 2015 r. znak: ED-Ed3b-3612/07-16/15 oraz z dnia 5 stycznia 
2016 r. znak: ED-Ed3b-3612/09-16/16, Przedsiębiorstwo zrezygnowało z wnioskowania 
o zmianę stawek jakościowych. 

Wobec wyrażenia woli odstąpienia od wnioskowania o podwyższenie stawek jakościowych 
oraz faktu, że była to jedyna kwestia w niniejszym postępowaniu administracyjnym, która nie 
została rozstrzygnięta w decyzji z dnia 17 grudnia 2015 r. znak: DRE-4211-
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116(4)/2015/3158/XIV/JSz, należy uznać, że dalsze postępowanie w przedmiocie zmiany taryfy 
stało się bezprzedmiotowe. 

Zgodnie natomiast z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy 
postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji 
publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.  

W niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym 
przepisie, umożliwiające wydanie niniejszej decyzji, w związku z czym postanowiłem orzec jak 
w sentencji. 

Niniejsza decyzja kończy postępowanie administracyjne wszczęte w dniu 1 grudnia 2015 r. 
na podstawie wniosku Przedsiębiorstwa o zmianę taryfy, zawartego w piśmie z dnia 1 grudnia 
2015 r. znak: ED-Ed3b 3612/02-16/15. 

 

P O U C Z E N I E 

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, 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 o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana 
do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki - Energia elektryczna”. 

 
Z upoważnienia  

Prezesa  
Urzędu Regulacji Energetyki 

 
 

                  /-/ 

     Adam Dobrowolski 
 Dyrektor Departamentu 

          Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Otrzymuje: 

1.    PKP Energetyka S.A. 
ul. Hoża 63/67 
00-681 Warszawa 
2.    aa 

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty 

skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie 

skarbowej w związku z treścią załącznika do tej 

ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).   

 

 

 

 

Jarosław Szymanowski – Główny specjalista 
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