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Katowice, dnia 15 listopada 2019 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OKA.4210.49.2019.AZa

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 w całości
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez
Kielecką Spółdzielnię Mieszkaniową z siedzibą w Kielcach i zatwierdzonej decyzją Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 marca 2019 r., nr OKA.4210.25.2018.AZa.
UZASADNIENIE
Do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło pismo z dnia 23 sierpnia 2019 r. Kieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej (dalej „Przedsiębiorstwo”) o zatwierdzenie zmiany taryfy dla ciepła
zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 7 marca 2019 r.,
nr OKA.4210.25.2018.AZa.
W dacie ww. pisma oraz w okresie następującym bezpośrednio po niej zachodziły liczne zmiany
osobowe w składzie organu uprawnionego do reprezentowania Przedsiębiorstwa dlatego
w trakcie niniejszego postępowania Przedsiębiorstwo zostało wezwane do przesłania wniosku
z dnia 28 czerwca 2019 r., znak: ZEC.640/141/2019 „o zmianę VIII taryfy dla ciepła dla Kieleckiej
Spółdzielni Mieszkaniowej” podpisanego przez osoby obecnie umocowane do reprezentowania
Przedsiębiorstwa oraz zgodnie ze sposobem reprezentacji (pkt 4 pisma z dnia 2 października
2019 r., nr OKA.4210.49.2019.AZa). Jako skutek niedostosowania się do ww. wezwania
w zakresie pkt 4 wskazano: „(…) umorzenie niniejszego postępowania, zgodnie z art. 105 § 1
Kodeksu postępowania administracyjnego”. Przedsiębiorstwo nie udzieliło odpowiedzi na
wezwanie zawarte w piśmie z dnia 2 października 2019 r., a tym samym m. in. nie dostosowało
się do wezwania w zakresie pkt 4.
Postępowanie administracyjne może być wszczęte z urzędu lub na wniosek strony. W przypadku
postępowania administracyjnego w sprawie zmiany taryfy dla ciepła do jego skutecznego
wszczęcia i prowadzenia konieczny jest wniosek strony, w tej konkretnej sytuacji
Przedsiębiorstwa. Za wniosek strony można uznać jedynie takie pismo, które zostało właściwie
podpisane to znaczy w sposób zgodny z reprezentacją oraz przez osoby uprawnione do
reprezentacji. W niniejszym przypadku brak wniosku Przedsiębiorstwa, który byłby właściwie
podpisany, ponieważ Przedsiębiorstwo mimo wezwania nie dostarczyło pisma z żądaniem
zmiany taryfy dla ciepła podpisanego przez osoby obecnie umocowane do jego reprezentowania
oraz zgodnie ze sposobem reprezentacji. Ze względu na brak należycie wyrażonej woli strony
nie ma podstaw do prowadzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki postępowania
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administracyjnego w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, a zatem postępowanie jest
bezprzedmiotowe.
Stosownie do 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.
Mając powyższe na uwadze, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE
1.
2.

3.

4.

5.

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 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 1 000 zł, zgodnie z art. 32 ust. 1 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 2019 r.
poz. 785 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 i następnych 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 zostanie skierowana do
ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło”.

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

Otrzymuje:
Kielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Kujawska 26
25-344 Kielce
Decyzja niniejsza zwolniona jest z opłaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 ze zm.) w związku z treścią załącznika do tej ustawy (część I pkt 53 ppkt 1).
Andrzej Zawiązalec – Radca Prezesa URE
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