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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OKR-4211-45(6)/2016/584/XIIA/MKo2

Kraków, dnia 29 grudnia 2016 r.

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. 47
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059
z późn. zm.)
po rozpatrzeniu pisma z dnia 7 grudnia 2016 r., znak: PI/EE-119/2016,
przedsiębiorstwa Firma Oponiarska DĘBICA S.A. z siedzibą w Dębicy, w sprawie z wniosku
z dnia 30 listopada 2016 r., znak: PI/EE-117/2016 o zatwierdzenie zmiany taryfy dla energii
elektrycznej,
postanawiam
umorzyć postępowanie administracyjne
UZASADNIENIE
W dniu 2 grudnia 2016 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej
„Prezesem URE”) wpłynął wniosek przedsiębiorstwa Firma Oponiarska DĘBICA S.A. z siedzibą
w Dębicy, (zwanego dalej „Przedsiębiorcą”), o zatwierdzenie zmiany taryfy dla energii
elektrycznej w zakresie zmiany stawek opłaty przejściowej na 2017 r. oraz stawki opłaty OZE
na 2017 r.
Następnie, pismem z dnia 7 grudnia 2016 r., znak: PI/EE-119/2016, Przedsiębiorca
wniósł o „umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia zmiany obowiązującej taryfy dla
energii elektrycznej dla Firmy Oponiarskiej DĘBICA S.A. w zakresie stawek opłaty przejściowej
i stawki opłaty OZE”.
Wobec powyższego, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zważył, co następuje:
Oświadczenie Przedsiębiorcy zawarte w piśmie z dnia 7 grudnia 2016 r., znak: PI/EE119/2016, zasługuje na uwzględnienie w drodze umorzenia postępowania administracyjnego
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej.
Przepis art. 105 § 2 kpa dopuszcza umorzenie postępowania, jeżeli łącznie wystąpią
następujące przesłanki:
1. postępowanie zostało wszczęte na wniosek Strony,
2. wniosek o umorzenie postępowania wnosi Strona, która zażądała wszczęcia postępowania
3. inne Strony nie zgłaszają sprzeciwu,
4. umorzenie postępowania nie narusza interesu społecznego.
Jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, pierwsze trzy przesłanki
z art. 105 § 2 kpa, zostały spełnione.
W ocenie Prezesa URE umorzenie przedmiotowego postępowania nie jest również
sprzeczne z interesem społecznym. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia
29 listopada 2016 r. Nr OKR-4211-32(3)/2016/584/XII/JPi1, sprostowaną postanowieniem z dnia
12 grudnia 2016 r., Nr OKR-4211-32(4)/2016/584/XIIIA/JPi1/MKo2, zatwierdzono taryfę dla energii
elektrycznej w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej oraz stawki opłaty OZE,
obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.
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Tym samym należało uznać, iż istnieją podstawy do uwzględnienia wniosku
Przedsiębiorcy o umorzenie wniosku o zatwierdzenie zmiany taryfy dla dystrybucji energii
elektrycznej, który spowodował wszczęcie postępowania administracyjnego, i stosownie do
postanowień art. 105 § 2 kpa, postępowanie można umorzyć.
Biorąc powyższe pod uwagę, 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 z dnia 10 kwietnia
1997 r. – 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 części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres PołudniowoWschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30-133 Kraków.
z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z siedzibą w Krakowie
dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba

Decyzja niniejsza, zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1827, t.j.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 tab. 4 pkt 1).
Mateusz Korta - specjalista
Otrzymują:
1.
2.

Firma Oponiarska DĘBICA S.A.,
ul. 1-go Maja 1, 39-200 Dębica;
a/a.
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