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Katowice, dnia 17 maja 2019 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OKA.4211.43.2019.CW
DECYZJA
Na podstawie art. 155 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 2019 r., poz. 755 ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego:
„Grandmaster” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rudzie Śląskiej,
(zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”),
zawartego w piśmie z dnia 9 maja 2019r., uzupełnionego pismem z dnia 16 maja 2019r.
postanawiam
1) zmienić moją decyzję z dnia 14 sierpnia 2018r., Nr OKA.4211.13.2018.5214.IX.CW, zmienioną
decyzją z dnia 11 marca 2019r. Nr OKA.4211.15.2019.CW, w zakresie ustalonego w niej okresu
obowiązywania taryfy, wydłużając ten okres do dnia 31 grudnia 2019 r.,
2) zatwierdzić zmianę taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzonej ww. decyzją, która to
zmiana taryfy stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 14 sierpnia 2018r., Nr OKA.4211.13.2018.5214.IX.CW (ze zm.) Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę dla energii elektrycznej ustaloną przez Przedsiębiorstwo,
na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Według oświadczenia
Przedsiębiorstwa, taryfa została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach
z odbiorcami z dniem 1 września 2018 r.
Pismem z dnia 9 maja 2019r., uzupełnionym pismem z dnia 16 maja 2019r., Przedsiębiorstwo
przedłożyło wniosek o zmianę taryfy dla energii elektrycznej, co jest związane ze wzrostem
kosztów przniesionych związanych z prowadzoną działalnością polegającą na dystrybucji
energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo wniosło także o przedłużenie okresu obowiązywania
taryfy do dnia 31 grudnia 2019r.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez
organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się
uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes
strony.
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W niniejszej sprawie uznałem, że zostały spełnione przesłanki określone w powyższym
przepisie, umożliwiające zmianę decyzji, w związku z czym orzekłem, jak w sentencji.
Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

POUCZENIE

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 oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1
Kodeksu postępowania cywilnego).
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 w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki - ul. Sokolska 65, 40-087 Katowice.
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 następnych ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej, stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu
postępowania cywilnego.
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 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).
Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsza decyzja wraz ze zmianą
taryfy zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki –
Energia elektryczna”.
Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza
zmianę taryfy do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia
jej opublikowania.

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
Marek Miśkiewicz
Dyrektor
Południowego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki
z siedzibą w Katowicach

Otrzymuje:
Pani Justyna Dziarmaga
pełnomocnik
„Grandmaster” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Energo System
ul. Pokoju 45, 41-500 Chorzów

Decyzja niniejsza jako wydana w trybie szczególnym zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie
art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).
Cyprian Walczyk
gł. specjalista
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