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Katowice, dnia 05 czerwca 2019 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OKA.4211.27.2018.AM
DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze 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.)

umarzam
postępowanie administracyjne „o zatwierdzenie taryfy dla energii elektrycznej” wszczęte na
wniosek, zawarty w piśmie z dnia 27 listopada 2018 r., przedsiębiorstwa energetycznego:
PACCOR POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemianowicach
Śląskich (wcześniej COVERIS RIGID POLSKA Sp. z o.o.) - dalej: „Przedsiębiorstwo”.

UZASADNIENIE
W dniu 28 listopada 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla energii elektrycznej.
Decyzją

z

dnia

6

lutego

2019

r.

znak:

OKA.4211.27.2018.AM,

opublikowaną

w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna” Nr 31/2019
z 7 lutego 2019 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki – dalej „Prezes URE” - zatwierdził taryfę
Przedsiębiorstwa w części stawek opłaty przejściowej, stawki opłaty OZE oraz stawki opłaty
kogeneracyjnej.
W piśmie z dnia 22 listopada 2018 r. Przedsiębiorstwo poinformowało o zmianie nazwy,
natomiast w dniu 14 maja 2019 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, Prezes URE cofnął koncesje na
dystrybucję energii elektrycznej oraz na obrót energią elektryczną, w związku z zaprzestaniem
wykonywania działalności gospodarczej polegającej na dystrybucji energii elektrycznej oraz
obrocie energią elektryczną.
Wobec powyższego w niniejszej sprawie wystąpiła bezwzględna przesłanka do umorzenia
postępowania administracyjnego – jako bezprzedmiotowego – na podstawie art. 105 § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego. Przepis ten stanowi, że w przypadku, gdy
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postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części,
organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.
Przesłanką umorzenia postępowania w świetle powołanego art. 105 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego jest bezprzedmiotowość postępowania „z jakiejkolwiek przyczyny”, czyli
z każdej przyczyny powodującej brak jednego z elementów materialnego stosunku prawnego
w odniesieniu do jego strony podmiotowej lub przedmiotowej. W rozpatrywanej sprawie ma
miejsce bezprzedmiotowość wynikająca z przyczyny po stronie przedmiotowej, a mianowicie
brak jest przedmiotu postępowania albowiem w dniu 14 maja 2019 r. Prezes URE cofnął
Przedsiębiorstwu koncesje na dystrybucję energii elektrycznej oraz na obrót energią
elektryczną.
Przy podejmowaniu niniejszej decyzji należało wziąć pod uwagę utrwalone w tej kwestii
orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego. I tak w wyroku z dnia 14 maja 1998 r. (Sygn.
akt I SA/Kr 1141/97) Sąd ten wyraził pogląd, że „W myśl art. 105 § 1 Kpa gdy postępowanie
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji państwowej wydaje
decyzję o umorzeniu postępowania. Użycie przez ustawodawcę słowa "wydaje" a nie "może wydać"
oznacza, że wydanie decyzji o umorzeniu postępowania jest obligatoryjne, gdy postępowanie stało
się bezprzedmiotowe z jakiejkolwiek przyczyny”. Podobne stanowisko zajmuje także Sąd
Najwyższy. I tak np. w wyroku z dnia 9 listopada 1995 r. (Sygn. akt III ARN 50/95) Sąd ten
stwierdził, że „Przesłanką obligatoryjnego umorzenia postępowania administracyjnego jest
bezprzedmiotowość postępowania, co zobowiązuje właściwy organ administracji państwowej do
ustalenia istnienia tej przesłanki. Powyższa przesłanka uzasadniająca podjęcie decyzji
o umorzeniu postępowania w rozumieniu art. 105 § 1 Kpa niewątpliwie zachodzi wówczas, gdy
brak jest przedmiotu żądania (sprawy administracyjnej), dla zrealizowania którego postępowanie
zostało wszczęte, co organ powinien rozważyć w świetle przepisów prawa materialnego mającego
zastosowanie w sprawie i ustalonego stanu faktycznego w dniu podejmowania decyzji”.
Mając powyższe na uwadze, orzekam jak w sentencji.

POUCZENIE
1.

2.

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.

2

3

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna
Nr 160 (2795) 13 czerwca 2019 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

4.

5.

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, informacja o niniejszej decyzji
zostanie również zamieszczona w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia
Elektryczna”.

Z upoważnienia Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
/-/
Marek Miśkiewicz
Dyrektor
w Południowym Oddziale
Terenowym Urzędu
Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach

Otrzymuje:
Stanisław Mika
pełnomocnik
Paccor Polska 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).
Anna Mielcarek - Specjalista
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