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Warszawa, dnia 25 marca 2019 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRE.WRE.4211.59.18.2018.2019.JCz
DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 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.) oraz w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. o zmianie
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2538,
z późn. zm.)
umarzam postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców w grupach
taryfowych G przedsiębiorstwa energetycznego PGE Obrót S.A. z siedzibą
w Rzeszowie, wszczęte na wniosek tego Przedsiębiorstwa z dnia 14 listopada 2018 r.,
znak: PGE75244761KW-18.
UZASADNIENIE
Przedsiębiorstwo energetyczne PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie, zwane dalej:
„Przedsiębiorstwem”, pismem z dnia 14 listopada 2018 r., znak: PGE75244761KW-18
(z późniejszymi uzupełnieniami) wystąpiło do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej dla odbiorców z grup
taryfowych G na rok 2019.
W niniejszym postępowaniu należy mieć na uwadze, że ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 2538), która weszła w życie z dniem 31 grudnia 2018 r., zmieniona ustawą
z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym
oraz niektórych innych ustaw, ustawę – Prawo ochrony środowiska, ustawę o systemie
zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, ustawę o zmianie
ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw oraz
ustawę o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji
(Dz. U. poz. 412), która weszła w życie w dniu 6 marca 2019 r. (dalej „ustawa”), w art. 5
ust. 1 pkt 1 stanowi, że:
„Przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu energią elektryczną określa na 2019 r. ceny i stawki opłat za energię elektryczną
dla odbiorcy końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.), zwanego dalej „odbiorcą
końcowym”, w wysokości cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. ustalonych w taryfie
w rozumieniu art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (…)”.
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Tym samym z mocy ustawy nastąpiło przedłużenie stosowania cen ustalonych
w taryfach stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. - do dnia 31 grudnia 2019 r.
Przedsiębiorstwo zostało zobowiązane przez ustawodawcę do określenia na 2019 r. cen
za energię elektryczną dla odbiorców końcowych w grupach taryfowych G
(przyłączonych do sieci PGE Obrót S.A.), dla których Przedsiębiorstwo świadczy usługę
kompleksową, w wysokości cen stosowanych w dniu 31 grudnia 2018 r. ustalonych
w taryfie zatwierdzonej przez Prezesa URE decyzją z dnia 14 grudnia 2017 r. znak:
DRE.WRE.4211.30.12.2017.JCz opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE – Energia
elektryczna Nr 198 (2420) z dnia 15 grudnia 2017 r.
Ze względu na powyższe, wniosek Przedsiębiorstwa o zatwierdzenie taryfy dla energii
elektrycznej dla odbiorców w gospodarstwach domowych, stał się bezprzedmiotowy, co
powoduje konieczność umorzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie.
W myśl art. 105 § 1 Kpa, 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. W niniejszej sprawie,
ze względu na zakres wniosku Przedsiębiorstwa, postępowanie należało umorzyć
w całości.
W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, 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. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360, z późn. zm.)).
Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie
181, 02-222 Warszawa.
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 Kodeksu postępowania cywilnego).
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.). Opłatę
uiszcza się na konto bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydział Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK). Strona może ubiegać się o zwolnienie
od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach
sądowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie pomocy prawnej poprzez
ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117
Kodeksu postępowania cywilnego.
4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do
wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji
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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. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, informacja o decyzji
zostanie ogłoszona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia
elektryczna”.

Prezes
Urzędu Regulacji Energetyki
Niniejsza decyzja
skarbowej

zwolniona

jest

z

opłaty

Maciej Bando
Jolanta Czapla - Radca Prezesa

Otrzymuje:
1. PGE Obrót S.A.
ul. 8 marca 6,
35 – 959 Rzeszów
2. a/a
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