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Kraków, dnia 15 czerwca 2020 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OKR.4210.11.2020.JM

DECYZJA

Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833,
z późn. zm.),
po rozpatrzeniu
wniosku „Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej” S. A. z siedzibą w Tarnowie,
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, o umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy
dla ciepła (pismo z dnia 20 maja 2020 r., znak: FCF.4022.5.2.2020.MK),
postanawiam
umorzyć postępowanie w sprawie.
UZASADNIENIE
Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 9 kwietnia 2020 r., znak: FCF.4022.5.1.2020.MK zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła. Pismem z dnia
20 maja 2020 r., znak: FCF.4022.5.2.2020.MK, Przedsiębiorstwo zwróciło się do Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki, zwanego dalej „Prezesem URE”, o umorzenie niniejszego postępowania,
wskazując, iż w dniu 8 maja 2020 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia
7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń
z tytułu zaopatrzenia w ciepło. Równocześnie Przedsiębiorstwo wystąpiło z nowym wnioskiem
o zatwierdzenie taryfy dla ciepła, w którym uwzględniło regulacje wynikające z ww.
rozporządzenia.
Przepis art. 105 § 2 K.p.a. dopuszcza umorzenie postępowania, jeżeli łącznie wystąpią
następujące przesłanki:
 postępowanie zostało wszczęte na wniosek Strony,
 wniosek o umorzenie postępowania wnosi Strona, która zażądała wszczęcia postępowania,
 inne Strony nie zgłaszają sprzeciwu,
 umorzenie postępowania nie narusza interesu społecznego.
O umorzenie postępowania wniosło Przedsiębiorstwo, na wniosek którego zostało ono
wszczęte, przy czym Przedsiębiorstwo jest jedyną stroną postępowania. Z analizy dokumentów
przedłożonych do wniosków wynika, że – w ocenie Prezesa URE – umorzenie niniejszego
postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym. Co istotne, Przedsiębiorstwo stosuje
aktualnie taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa URE z dnia 1 sierpnia 2019 r.,
Nr OKR.4210.14.2019.MGi i obowiązującą do dnia 31 lipca 2020 r.
Uznając przesłanki, o których mowa w art. 105 § 2 K.p.a., za spełnione, orzeczono jak
w sentencji.
POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, 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 należy przesłać
na adres Południowo - Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 –133 Kraków.
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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 zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego).
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 2020 r., poz. 755, ze 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.
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 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna (art. 127 a § 2 Kpa).
5. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do
ogłoszenia w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło.
z upoważnienia
Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki
DYREKTOR
Południowo – Wschodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Krakowie
/-/
Małgorzata Nowaczek–Zaremba
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