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Warszawa, dnia 30 czerwca 2016 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRG.DRG-2.4212.31.2016.JDo1

DECYZJA
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)
na wniosek
przedsiębiorstwa energetycznego
INTER ENERGIA S.A. z siedzibą w Warszawie,
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”,
zawarty w piśmie z dnia 20 czerwca 2016 r. znak: IE/148/2016
umarzam
postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla gazu ziemnego
wysokometanowego nr 1/2016.
UZASADNIENIE
Na wniosek Przedsiębiorstwa, zawarty w piśmie z dnia 25 maja 2016 r. znak: IE/127/2016,
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez nie
Taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego nr 1/2016.
W związku z koniecznością dokonania poprawek i uzupełnień w tym wniosku, w dniu
17 czerwca 2016 r., do Przedsiębiorstwa zostało skierowane wezwanie nr DRG.DRG2.4212.31.2016.JDo1. W odpowiedzi Przedsiębiorstwo, pismem z dnia 20 czerwca 2016 r. znak:
IE/148/2016, wycofało powyższy wniosek, uzasadniając swoją decyzję rosnącym trendem cen
gazu na TGE, na której planowało zakup gazu na potrzeby odbiorców, który – w jego opinii –
wobec poziomu ceny zakupu gazu wskazanego przez Prezesa URE za uzasadniony, może
skutkować dla Inter Energia S.A. zbyt dużym ryzykiem regulacyjnym. Jednocześnie zadeklarowało,
że w przypadku korzystnej zmiany ww. okoliczności wystąpi z nowym wnioskiem
o zatwierdzenie taryfy, w którym w największym możliwym stopniu uwzględni wytyczne
Urzędu określone w ww. wezwaniu.
W myśl 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”.
Zważywszy, iż w przedmiotowej sprawie zaistniały okoliczności, o których mowa
w przytoczonym przepisie, orzekam jak w sentencji.
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POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji stronie 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).
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. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana
do ogłoszenia w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe”.

Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Jacek Loret
Dyrektor Departamentu
Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych
Urzędu Regulacji Energetyki

Otrzymuje:
INTER ENERGIA S.A.
Plac Trzech Krzyży 18
00-499 Warszawa
Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty
skarbowej – art. 4 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 783, z późn. zm.) w związku z treścią zał.
do tej ustawy – cz. I pkt 53 ppkt 1.
Jacek Dobracki
Starszy specjalista
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