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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

Poznań, 18 listopada 2019 r.

OPO.4210.48.2019.ASp
DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 2 i art. 104 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 i art. 47 ust. 1
i ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2019 r. poz. 755, ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Zakładu Gospodarki Komunalnej
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sępólnie Krajeńskim

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”

zawartego w piśmie z 10 października 2019 r., uzupełnionego pismem z 18 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła

postanawiam

umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciepła.

UZASADNIENIE
W dniu 14 października 2019 r. na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sępólnie
Krajeńskim, który wpłynął 14 października 2019 r. do Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą w Poznaniu, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia nowej, piętnastej taryfy dla ciepła.
Dnia 18 października 2019 r., po dokonaniu analizy sytuacji (ze względu na brak pełnych danych
technicznych i finansowych dotyczących obowiązywania taryfy oraz zbyt wczesnym
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wystąpieniem z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla ciepła) wpłynęło pismo Przedsiębiorstwa
o umorzenie wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepła.
Zgodnie z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej
może umorzyć postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało
wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz gdy nie jest to sprzeczne z interesem
społecznym.
Zgodnie z poglądem prezentowanym w doktrynie prawa administracyjnego „przepis § 2 odnosi
się do sytuacji, w której strona postępowania odstępuje od żądania rozstrzygnięcia decyzją
o istocie sprawy, dotyczącej jej interesu prawnego lub obowiązku. Nie oznacza to, że ten interes
prawny lub obowiązek przestaje istnieć, ale dla strony traci doniosłość prawną rozstrzygnięcie
o nich w decyzji administracyjnej” (B. Adamiak, J. Borkowski Kodeks postępowania
administracyjnego, Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2003 r. str. 473).
W niniejszej sprawie Przedsiębiorstwo jest jedyną stroną postępowania, a umorzenie
postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym. Ze względu na zaistniałe okoliczności
faktyczne, postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła wszczęte na
wniosek z 10 października 2019 r. r., staje się bezprzedmiotowe.
Mając powyższe okoliczności na uwadze, należało 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 z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 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 części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, 61-774 Poznań, ul. Wielka 20.
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (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.). Opłatę uiszcza się na konto
bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. 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 trwania 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
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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 niniejszej decyzji
zostanie również zamieszczona w Biuletynie Branżowym URE - ciepło.
6. Mając na uwadze uiszczenie przez Przedsiębiorstwo opłaty skarbowej w rozpatrywanej
sprawie, informuję o prawie do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty w opłacie
skarbowej w trybie art. 75 w związku z art. 2 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). Wniosek ten należy kierować do
Urzędu Dzielnicy Ochota Miasta Społecznego Warszawy.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Radca Prezesa URE
w Zachodnim Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Poznaniu
/-/
Lidia Styperek

Niniejsza decyzja 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).
Agnieszka Spychała, starszy specjalista

/-/

Otrzymuje:
Zakład Gospodarki
Komunalnej Sp. z o. o.
ul. E. Orzeszkowej 8
89 – 400 Sępólno Krajeńskie
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