
         
Katowice, dnia 13 grudnia 2016 r. 

 PREZES 
    URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OKA.4211.50(3).2016.351.XIV.AZa.Zmd 

 
 

DECYZJA 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 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 

na wniosek z dnia 9 grudnia 2016 r. przedsiębiorstwa energetycznego: Miasto i Gmina 

Końskie, prowadzące działalność gospodarczą w formie samorządowego zakładu budżetowego: 

Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich (zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”), postępowanie 

administracyjne wszczęte pismem Przedsiębiorstwa z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie 

„zmiany taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej”. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek  

Przedsiębiorstwa, w dniu 30 listopada 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne 

w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej ustalonej 

przez Przedsiębiorstwo, w zakresie stawek opłaty przejściowej i stawki opłaty OZE na rok 2017. 

Następnie pismem z dnia 9 grudnia 2016 r. Przedsiębiorstwo wniosło „o umorzenie 

postępowania administracyjnego w sprawie zmiany taryfy”, zatwierdzonej decyzją Prezesa URE  

z dnia 28 lipca 2015 r., nr OKA-4211-22(8)/2015/351/XIV/RZ z późn. zm. Niniejszy wniosek 

zasługuje na uwzględnienie albowiem Prezes URE, w toku postępowania administracyjnego  

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej, wszczętego na wniosek 

Przedsiębiorstwa w dniu 19 sierpnia 2016 r., zatwierdził decyzją z dnia 9 grudnia 2016 r., nr 

OKA.4211.34(8).2016.PS, taryfę dla energii elektrycznej w części dotyczącej stawek 

opłaty przejściowej oraz stawki opłaty OZE, obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r. 

Stosownie do art. 105 § 2 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, organ 

administracji publicznej może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której 
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żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest 

to sprzeczne z interesem społecznym. W niniejszej sprawie pierwsza i trzecia przesłanka  

z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zostały spełnione, natomiast druga nie 

dotyczy tego przypadku albowiem w postępowaniu administracyjnym w sprawie zatwierdzenia 

zmiany taryfy dla energii elektrycznej występuje tylko jedna strona, a mianowicie 

przedsiębiorstwo energetyczne. 

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 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). 
Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji 
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice. 

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

 
     Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 

         /-/ 

                     Marek Miśkiewicz 

                   Dyrektor 
    Południowego Oddziału 
        Terenowego Urzędu 
       Regulacji Energetyki 

                z siedzibą w Katowicach 
 
 
Otrzymuje: 
Pan Leszek Grochal 
Pełnomocnik Miasta i Gminy Końskie, 
prowadzącego działalność gospodarczą 
w formie samorządowego zakładu budżetowego: 
Zakład Energetyki Cieplnej w Końskich 
ul. Armii Krajowej 5 
26-200 Końskie 
 

Decyzja niniejsza jako umarzająca postępowanie zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie  
art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)  

w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1) 

 
Andrzej Zawiązalec – Główny specjalista 
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