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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, 29 sierpnia 2016 r.

DRE.WRE.4211.5.3.2016.KKu

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 30 ust. 1, art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.)
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego
Power 21 Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,
zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”,
zawartego w piśmie z dnia 4 sierpnia 2016 r. (bez znaku), uzupełnionego pismem z dnia
17 sierpnia (bez znaku),
postanawiam umorzyć
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę
z dnia 21 lipca 2015 r. znak: DRE-4211-20(12)/2015/13885/V/KKu/JCz, z późn. zm.,
w zakresie ustalonego w niej okresu obowiązywania taryfy.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 21 lipca 2015 r. znak: DRE-4211-20(12)/2015/13885/V/KKu/JCz, ogłoszoną
w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” Nr 85/2015
z dnia 22 lipca 2015 r., została zatwierdzona, ustalona przez to Przedsiębiorstwo taryfa dla
energii elektrycznej na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej przez Przedsiębiorstwo do
stosowania. Przedsiębiorstwo wprowadziło taryfę do stosowania w dniu 1 września 2015 r.
Decyzją z dnia 24 listopada 2015 r. znak: DRE-4211-71(4)/2015/13885/V/KKu,
ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna”
Nr 133(1963), została zatwierdzona zmiana taryfy w zakresie zmiany stawek opłaty
przejściowej oraz wprowadzenia stawek opłaty OZE.
Następnie,
decyzją
z
dnia
11
grudnia
2015
r.
znak: DRE-421186(2)/2015/13885/V/KKu, ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki –
Energia elektryczna” Nr 153(1983), została zatwierdzona zmiana taryfy w zakresie zmiany
stawek opłaty OZE.
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Pismem z dnia 4 sierpnia 2016 r. (bez znaku), Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem
o zmianę decyzji zatwierdzającej taryfę, polegającą na wydłużeniu okresu jej obowiązywania do
dnia 31 stycznia 2017 r. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazały jednak na konieczność
przedłożenia przez Przedsiębiorstwo nowej taryfy uwzględniającej koszty przeniesione
z zatwierdzonych taryf dostawców Przedsiębiorstwa, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.
Pismem z dnia 17 sierpnia 2016 r. (bez znaku), Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem
o umorzenie wszczętego postępowania w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę,
a następnie, pismem z dnia 24 sierpnia 2016 r. (bez znaku) wystąpiło z wnioskiem
o zatwierdzenie kolejnej taryfy dla energii elektrycznej.
Stosownie do postanowień art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ
administracji państwowej 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.
Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE
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. 479 49 Kodeksu
postępowania cywilnego).
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
/-/
Adam Dobrowolski
Dyrektor Departamentu
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła

Otrzymuje:
1. Power 21 Sp. z o. o.
ul. Prosta 51,
00-838 Warszawa
2. a/a
Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 17 zł

2
Kamil Kucharski – Główny specjalista
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