
  
 
 PREZES 
       URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI                                 Warszawa,  21 grudnia 2016 r. 
 
   DRE-4211-26(12)/2015/2016/24486/I/KKu 
 
 

DECYZJA 

 

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 
45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059    
z późn. zm.) 

na wniosek 
 

przedsiębiorstwa energetycznego Enit Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
zawarty w piśmie z dnia 23 listopada 2016 r. znak: DT.SM.20-7/15-6, w sprawie 
umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zatwierdzenia taryfy dla 
energii elektrycznej  

postanawiam  

umorzyć postępowanie w sprawie zatwierdzenia  taryfy dla energii elektrycznej 
ustalonej przez przedsiębiorstwo Enit Lublin Sp. z o.o., zwane dalej 
„Przedsiębiorstwem”. 

 

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

 
Przedsiębiorstwo Enit Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pismem z dnia             

1 kwietnia 2015 r. znak: DT.SM.20-7/15-1 wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie 
taryfy dla energii elektrycznej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej.  

W związku z pismem Przedsiębiorstwa z dnia 15 września 2015 r. znak: 
DT.SM.20-7/ 15-5, w którym to Przedsiębiorstwo zwróciło się o zawieszenie 
postępowania w przedmiotowej sprawie, ze  względu na toczące się postępowanie                   
o uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz oczekiwanie 
Przedsiębiorstwa na podpisanie umów niezbędnych do przedłożenia w postępowaniu            
o zatwierdzenie taryfy, w dniu 22 września 2015 r. wydane zostało postanowienie znak: 
DRE-4211-26(9)/2015/24486/I/KKu o zawieszeniu postępowania w sprawie 
zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfy dla energii elektrycznej. 

Pismem z dnia 23 listopada 2016 r. znak: DT.SM.20-7/15-6 Przedsiębiorstwo 
zwróciło się z wnioskiem o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego                 
i jego umorzenie.  

Postanowieniem z dnia 21 grudnia 2016 r. znak: DTA-4211-
26(11)/2015/2016/24486/I/KKu podjęte zostało zawieszone postępowanie w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej.  
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Wniosek o umorzenie postępowania Przedsiębiorstwo motywuje toczącym się 

postępowaniem o udzielenie koncesji na dystrybucję energii, po zakończeniu którego 
Przedsiębiorstwo ponownie wystąpi z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla energii 
elektrycznej. Koncesja na dystrybucję energii, na dzień wydania niniejszej decyzji, nie 
została udzielona.  

Zgodnie z 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. 

W związku z faktem, iż umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie nie 
jest sprzeczne z interesem społecznym i nie sprzeciwiają się temu inne strony uznałem, 
że wniosek Przedsiębiorstwa zasługuje na uwzględnienie.  
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. 
  

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 z dnia 10 kwietnia  
1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu 
postępowania cywilnego). 

2. Odwołanie 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. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). 

3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o decyzji 
zostanie ogłoszona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia 
elektryczna”. 

 
 
 

Z upoważnienia 
 Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 
/-/ 

Adam Dobrowolski 
Dyrektor Departamentu 

Energii Elektrycznej i Ciepła 
 
Otrzymuje: 
Enit Lublin Sp. z o.o. 
ul. Prosta 70, 
00-838 Warszawa   
 

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. 
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, ze zm.), w związku z cz. I pkt 53 ppkt 1 załącznika do tej 
ustawy (cz. I pkt 53 tab.4 pkt 1). 
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