
Kraków,     25    stycznia 2021 r. 

 

 

Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 25   stycznia 2021 r. nr OKR.4210.43.2020.RF 

 

 
Decyzją z dnia  25  stycznia 2021 r. nr OKR.4210.43.2020.RF, 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 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki (zwany dalej „Prezesem URE”) umorzył postępowanie administracyjne, 
wszczęte na wniosek zawarty w piśmie z dnia 26 listopada 2020 r. znak: AEC/1032/2020 
przedsiębiorstwa energetycznego: AEC Sp. z o.o. z siedzibą w Andrychowie (zwanego 
dalej „Przedsiębiorstwem”), w sprawie zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją 
z dnia 19 lutego 2020 r. nr OKR.4210.29.2019.RF. 

W dniu 27 listopada 2020 r. do Prezesa URE wpłynął wniosek (pismo z dnia 
26 listopada 2020 r. znak: AEC/1032/2020) Przedsiębiorstwa w sprawie zatwierdzenia 
zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa URE z dnia 19 lutego 2020 r. 
nr OKR.4210.29.2019.RF. Następnie, pismem z dnia 22 stycznia 2021r., znak: 
AEC/75/2021, Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o umorzenie wszczętego 

postępowania. 
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 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 taryfy dla ciepła występuje tylko jedna strona, a mianowicie 
Przedsiębiorstwo. 

z upoważnienia 
Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 
          

   Główny specjalista  

 Południowo – Wschodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki 

   z siedzibą w Krakowie  

     / - / 

   Małgorzata Gimińska  
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