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Katowice, dnia 30 grudnia 2019 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OKA.4210.56.2019.ESt1

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 2 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 zmianę taryfy dla ciepła” i „przedłużenie terminu
obowiązywania taryfy dla ciepła” wszczęte na wniosek, zawarty w piśmie z dnia
01 października 2019 r., przedsiębiorstwa energetycznego: Zabrzańskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu (dalej: „Przedsiębiorstwo”).
UZASADNIENIE
W dniu 01 października 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie
zmiany taryfy dla ciepła i przedłużenia okresu obowiązywania taryfy, zatwierdzonej decyzją
Prezesa URE z dnia 14 grudnia 2018 r., nr OKA.4210.46(6).2018.198.XVII.ESt1 zmienionej
decyzją z dnia 21 maja 2019 r. nr OKA.4210.22.2019. ESt1. Według oświadczenia
Przedsiębiorstwa, taryfa została wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami z
dniem 1 stycznia 2019 r.
Przedsiębiorstwo uzasadniło ww. wniosek przede wszystkim koniecznością „przeprowadzenia
remontu kotła”, „uwzględnieniem zmiany cen i stawek opłat w źródle Fortum Silesia S.A.” oraz
że „przedłużenie terminu obowiązywania taryfy pozwoli Spółce na opracowanie kolejnej taryfy
w oparciu o zamknięty pełny rok obowiązywania aktualnej taryfy oraz na podstawie
zatwierdzonych sprawozdań finansowych za 2019 r.”. Pismem z dnia 31 października 2019 r.,
zawierającym odpowiedź na wezwanie Prezesa URE, Przedsiębiorstwo uzupełniło ww. wniosek.
Z kolei pismami z dnia 23 grudnia 2019 r. Przedsiębiorstwo przedłożyło „wniosek
o zatwierdzenie taryfy dla ciepła” oraz wniosło „o umorzenie postępowania w sprawie zmiany
taryfy dla ciepła z dnia 01.10.2019r.”.
Stosownie do art. 105 § 2 ustawy – Kodeks 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
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to sprzeczne z interesem społecznym. W niniejszej sprawie pierwsza i trzecia przesłanka
z art. 105 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego zostały spełnione, natomiast druga nie
dotyczy tego przypadku albowiem w postępowaniu administracyjnym w sprawie zatwierdzenia
zmiany taryfy dla ciepła występuje tylko jedna strona, a mianowicie Przedsiębiorstwo.
Mając powyższe na uwadze, orzekam 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

Otrzymuje:
Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Goethego 3
41-800 Zabrze

Radca Prezesa URE
w Południowym Oddziale Terenowym
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Katowicach
/-/
Andrzej Zawiązalec

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).
starszy inspektor
/-/
Ewelina Starczynowska
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