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Warszawa, dnia 29 września 2016 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRG.DRG-2.4212.61.2016.AIK

DECYZJA
Na podstawie art. 162 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, 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.)

uchylam
decyzję z dnia 2 sierpnia 2016 r. znak: DRG-4212-14(12)/2016/24040/I/AIK, zatwierdzającą
Taryfę dla gazu ziemnego wysokometanowego EnergiaOK sp. z o. o., ustaloną przez
przedsiębiorstwo energetyczne EnergiaOK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zwane dalej
„Przedsiębiorstwem”.

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 2 sierpnia 2016 r. znak: DRG-4212-14(12)/2016/24040/I/AIK, ogłoszoną
w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” nr 55 (932)
z dnia 2 sierpnia 2016 r., zatwierdziłem ustaloną przez Przedsiębiorstwo Taryfę dla gazu
ziemnego wysokometanowego EnergiaOK sp. z o. o. w zakresie obrotu gazem ziemnym
wysokometanowym, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania.
Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo wprowadza
taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej
opublikowania.
Pismem z dnia 20 września 2016 r. (bez znaku) Przedsiębiorstwo poinformowało
o niedotrzymaniu terminu wprowadzenia powołanej wyżej Taryfy do stosowania.
Zgodnie z art. 162 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego [Kpa] organ
administracji publicznej uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia
określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie.
Warunkiem wykonalności decyzji zatwierdzającej taryfę przedsiębiorstwa
energetycznego jest dopełnienie czynności przewidzianej w art. 47 ust. 4 - ustawy Prawo
energetyczne, tj. wprowadzenie tej taryfy do stosowania w ustawowym terminie. Niedopełnienie
przez Przedsiębiorstwo warunku wprowadzenia Taryfy do stosowania przed upływem 45 dnia
od jej publikacji powoduje, że decyzja z dnia 2 sierpnia 2016 r. znak: DRG-421214(12)/2016/24040/I/AIK, zatwierdzająca tę Taryfę staje się niewykonalna.
Uznając, iż w przedmiotowej sprawie zostały spełnione przesłanki określone
w art. 162 § 2 Kpa, orzekam jak w sentencji.
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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. 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 zmianę decyzji w całości lub w części (art. 479 49 Kodeksu
postępowania cywilnego).
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Jacek Loret
Dyrektor
Departamentu Rynków Paliw Gazowych i Ciekłych
Urzędu Regulacji Energetyki

Otrzymuje:
EnergiaOK Sp. z o.o.
ul. 17 stycznia 48
02-146 Warszawa
Niniejsza decyzja zwolniona jest 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 załącznika do tej ustawy (część I
pkt 53 kol. 4 pkt 1)

Anna Idzikowska - Kumor
starszy specjalista
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