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                                                                                          Wrocław, 4 lipca 2019 r. 

   PREZES   
     URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
       OWR.4211.22.2019.24480.IV.RP 

DECYZJA  
 
 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zmianami)  

 

postanawiam umorzyć postępowanie 

 
wszczęte na wniosek z dnia 10 kwietnia 2019 r. ESV7 Sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach w sprawie 

zmiany taryfy dla energii elektrycznej.  

 

UZASADNIENIE 

 

 Pismem z dnia 10 kwietnia 2019 r., Koncesjonariusz złożył wniosek w sprawie zmiany 

taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 29 maja 

2018 r. znak: OWR.4211.8.2018.24480.IV.RP ze zm. ze względu na zmianę taryfy nadrzędnego 

operatora sieci dystrybucyjnej.  

 

Pismem z dnia 28 maja 2019 r. Przedsiębiorca wniósł o umorzenie postępowania, ze 

względu na złożenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej. 

Ponadto w dniu 30 czerwca 2019 r. upłynął termin obowiązywania taryfy zatwierdzonej 

decyzją Prezesa URE z dnia 29 maja 2018 r. znak: OWR.4211.8.2018.24480.IV.RP ze zmianami, 

w  związku z powyższym postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla dystrybucji 

energii elektrycznej stało się bezprzedmiotowe. 

  

Mając na uwadze art. 105 § 1 – ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zgodnie 

z którym, jeżeli postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ 

administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.  

  

Wobec powyższego postanowiono orzec, jak w rozstrzygnięciu. 
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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 z dnia 10 kwietnia  

1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania 

cywilnego).  

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 o zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu 

postępowania cywilnego). 

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 

Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 

Wrocław. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, 

decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 

Energetyki - Energia elektryczna”. 

 

 Z upoważnienia Prezesa 

  Urzędu Regulacji Energetyki 

/-/ 
Monika Gawlik 

Dyrektor 
Południowo-Zachodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Otrzymuje:  
ESV7 Sp. z o.o. 
ul. Polna 12 
55-011 Siechnice  

 

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej  

 

 

 

- starszy specjalista Radosław Prześlica 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 181(2816) 9 lipca  2019 r. 

5


	ESV5 sp. z o.o
	ESV7 sp. z o.o
	ESV9 sp. z o.o
	ECO Jelenia Góra sp. z o.o. - 1
	ECO Jelenia Góra sp. z o.o. - 2



