BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło
Nr 23 (23) 25 lutego 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kraków, 25 lutego 2019 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OKR.4210.3.2019.RF

DECYZJA
w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa
Elektrociepłownia Andrychów sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.)
po rozpatrzeniu
wniosku (pismo z dnia 5 lutego 2019 r., znak L.dz.402/2019) przedsiębiorstwa Elektrociepłownia Andrychów
sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”)
umarzam postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 29 grudnia 2017 r. znak OKR-4210-38(37)/2016/2017/1339/X/MKo2, wszczęte w dniu 16 stycznia 2019 r.,
na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 10 stycznia 2019 r. znak: L.dz.102/2019.
UZASADNIENIE
W dniu 16 stycznia 2019 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”) wpłynął
wniosek Przedsiębiorstwa o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją z dnia 29 grudnia 2017 r.
znak OKR-4210-38(37)/2016/ 2017/1339/X/MKo2.
Pismem z dnia 5 lutego 2019 r., znak L.dz.402/2019 (data wpływu 12 lutego 2019 r.) Przedsiębiorstwo wniosło
o umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej
decyzją Prezesa URE z dnia 29.12.2017 r. znak OKR-4210-38(37)/2016/2017/1339/X/MKo2.
Zgodnie z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego „organ administracji publicznej 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”.
Przepis art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego dopuszcza umorzenie postępowania, jeżeli łącznie
wystąpią następujące przesłanki:
- postępowanie zostało wszczęte na wniosek strony,
- wniosek o umorzenie postępowania wnosi strona, która zażądała wszczęcia postępowania,
- inne strony nie zgłaszają sprzeciwu,
- umorzenie postępowania nie narusza interesu społecznego.
W niniejszej sprawie stroną jest tylko Przedsiębiorstwo, a umorzenie postępowania nie jest sprzeczne
z interesem społecznym, zatem przesłanki przepisu art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zostały
spełnione.
W związku z powyższym, postanowiłem orzec jak w sentencji.
POUCZENIE

Id: 6E6D1564-3209-49CA-87BC-4E42E06CE56A. Podpisany

2

Strona 1

BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło
Nr 23 (23) 25 lutego 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia
doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §
1 Kodeksu postępowania cywilnego /Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 z późn. zm./).
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 zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949
Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Wschodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 – 133 Kraków.
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych (art. 32 ust. 3 w związku
z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych /Dz.U. z 2018 r.
poz. 300 z późn. zm./). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów
art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej
stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania
wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a §1 Kodeksu postępowania
administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a §2 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
5. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja zostaje skierowana do
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
6. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2) ustawy – Prawo energetyczne, informacja o niniejszej decyzji zostanie również
zamieszczona, w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło.

z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Radca Prezesa Południowo-Wschodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Krakowie
Urszula Jastrzębska-Noga
Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej.
Mając na uwadze uiszczenie przez Przedsiębiorstwo opłaty skarbowej w rozpatrywanej sprawie, informuję
o prawie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w opłacie skarbowej w trybie art. 75 w związku z art. 2 §
1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.). Wniosek
ten należy kierować do Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Stołecznego Warszawy.
Robert Florek - gł. specjalista
Otrzymują:
1. Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o.
ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów,
2. Wojewoda Małopolski,
3. aa.

Id: 6E6D1564-3209-49CA-87BC-4E42E06CE56A. Podpisany

3

Strona 2

