
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR DRE.WRC.4210.3.4.2019.13859.VIZM3.RWY

Warszawa,  20 marca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 2, w związku z art. 104 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 i art. 47 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 ze zm.),

postanawiam

umorzyć postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego: Zespół 
Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. (zwanego dalej: Przedsiębiorstwem) w dniu 1 lutego 2019 r. (pismo 
z dnia 31 stycznia 2019 r.,  znak: OEC-ZAT-611-1-1/19), w sprawie trzeciej zmiany aktualnej taryfy dla 
ciepła Przedsiębiorstwa.

Uzasadnienie

Decyzją z dnia 18 września 2017 r., Nr DRE.WRC.4210.4.14.2017.13859.VI.RWy zatwierdzona została 
taryfa dla ciepła ustalona przez Przedsiębiorstwo, na okres do 30 kwietnia 2019 r. Następnie decyzją 
z dnia 23 marca 2018 r. Nr DRE.WRC.4210.6.5.2018.13859.VIZM.RWy oraz decyzją z dnia 16 stycznia 
2019 r. Nr DRE.WRC.4210.37.6.2018.13859.VIZM2.RWy zmieniono taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa.

Pismem z dnia 31 stycznia 2019 r.,  znak: OEC-ZAT-611-1-1/19, Przedsiębiorstwo złożyło wniosek 
o zatwierdzenie trzeciej zmiany tej taryfy. W toku postępowania zwrócono uwagę Przedsiębiorstwa na
konieczność złożenia wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła w związku z upływającym
terminem obowiązywania aktualnej taryfy, a także na konieczność uwzględnienia w zmianie taryfy
wszystkich okoliczności mających wpływ na poziom cen i stawek opłat wynikających ze zmiany taryfy.

W związku z powyższym, ostatecznie pismem z dnia 4 marca 2019 r. znak: OEC-ZAT-611-1-4/19, 
Przedsiębiorstwo wycofało wniosek o zatwierdzenie trzeciej zmiany taryfy dla ciepła.

Zgodnie z art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek 
przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje 
decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uznał, że wniosek Przedsiębiorcy jest zasadny oraz nie jest sprzeczny 
z interesem społecznym, w związku z powyższym, orzekł 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 w związku z art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.)). Odwołanie 
należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
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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 
w części (art. 47949 – Kodeks postępowania cywilnego). 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, zgodnie 
z 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 ustawy – Kodeks postępowania 
cywilnego.

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 ustawy – Kodeks 
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 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

5. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja 
zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

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 up. Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki

Dyrektor Departamentu 
Rynków Energii Elektrycznej 

i Ciepła

Adam Dobrowolski

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej. 

Radca Prezesa: Renata Wysocka

Otrzymuje:

1. Pani Małgorzata Niepytalska - Jaskuła Pełnomocnik Zarządu Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. 
z o.o.

ul. 17 Stycznia 48, 02-146 Warszawa

2. Wojewoda Mazowiecki
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