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Szczecin, dnia 29 października 2020 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
OSZ.4210.27.5.2020.4713.XII.EŻ

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze 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 ze zm.), działając na wniosek Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Borne Sulinowo
umarzam
postępowanie administracyjne w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki z dnia 14 listopada 2019 r. znak: OSZ.4210.19.13.2019.4713.XII.EŻ, poprzez
przedłużenie jej okresu obowiązywania do dnia 30 czerwca 2021 r. dla tego Przedsiębiorcy.
UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 12 lipca 2019 r., Nr OSZ.4210.8.15.2019.1286.XX.EŻ, ogłoszoną w Biuletynie
Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Ciepło z dnia 15 listopada 2019 r. Nr 286, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki zatwierdził ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, na okres 12 miesięcy
od dnia wprowadzenia jej do przez Przedsiębiorstwo do stosowania. Według oświadczenia
Przedsiębiorstwa wyżej wskazana taryfa została wprowadzona do stosowania z odbiorcami w dniu
1 grudnia 2019 r.
Pismem z dnia 30 września 2020 r. (data wpływu 5 października 2020 r.) Przedsiębiorstwo
energetyczne wystąpiło z wnioskiem o zmianę obowiązującej XII taryfy dla ciepła poprzez przedłużenie
jej okresu obowiązywania do dnia 30 czerwca 2021 r., uzasadniając, tym że jest na końcowym etapie
przebudowy systemu wytwarzania i przesyłu ciepła.
Następnie pismem z dnia 12 października 2020 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem
o wycofanie wniosku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania XII taryfy dla ciepła. Jednocześnie
zobowiązało się do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepła przed upływem okresu
obowiązywania obecnej tj. XII taryfy dla ciepła.
Pismem z dnia 22 października 2020 r., Przedsiębiorca został zawiadomiony o zakończeniu
postępowania i możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. Wnioskodawca
nie skorzystał z przysługującego mu uprawnienia.
Zgodnie z art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 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 strony, oraz gdy nie jest to sprzeczne
z interesem społecznym. Przepis ten przewiduje zatem możliwość umorzenia postępowania, które stało
się bezprzedmiotowe dla strony, niezainteresowanej jego kontynuacją.
Mając na względzie treść i wykładnię powyższego przepisu, pismo strony z dnia 12 października
2020 r. o wycofanie wniosku w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania XII taryfy dla ciepła, należy
uznać za możliwy do uwzględnienia wniosek o umorzenie postępowania taryfowego.
W rozpatrywanym przypadku wystąpiły przewidziane w art. 105 § 2 Kodeksu postępowania
administracyjnego, przesłanki do umorzenia prowadzonego postępowania administracyjnego.
Zakończenia postępowania domagała się jedyna strona postępowania, nie występowały zatem inne
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strony, które mogły sprzeciwić się zakończeniu postępowania. Odstąpienie strony od żądania zmiany
taryfy dla ciepła, zgodnie z zasadą wolności podejmowania działalności gospodarczej, nie pozostaje też
w sprzeczności z interesem społecznym.
Wobec przedstawionych argumentów, należało orzec jak w rozstrzygnięciu i wydać decyzję
o umorzeniu postępowania.
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 – Prawo energetyczne oraz art. 479 46 pkt 1 i art. 479 47 § 1 Kodeksu
postępowania cywilnego /Dz. U. z 2019 r. poz. 1460 ze zm./).
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. 479 49 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na
adres Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą
w Szczecinie ul. Żubrów 3, 71 - 617 Szczecin.
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1 000 złotych 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 ze zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 100 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania
cywilnego.
4. 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 ustawy – Kodeks
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 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego).

5. 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
DYREKTOR

PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE
/-/

ELŻBIETA REJMANOWSKA

Decyzja niniejsza 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).
Ewa Żaba – główny specjalista

Otrzymuje:
1. Adresat,
2. a/a.
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