
              
   

              PREZES                                  Lublin, dnia 26 maja  2017 r. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  
    
                OLB.4212.1.2017.TSi 
 
 
 

DECYZJA 

 

Na podstawie 105 § 1 w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz w związku  

z art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku   

przedsiębiorstwa energetycznego  

Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Puławach, 

zwanego w dalszej części decyzji „Przedsiębiorstwem” 

postanawiam 

umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany X taryfy dla gazu 

ziemnego wysokometanowego. 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 9 stycznia 2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie 
zatwierdzenia przedłożonej przez Przedsiębiorstwo zmiany X taryfy dla gazu ziemnego 
wysokometanowego zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  
1 kwietnia 2016 r. nr OLB-4212-2(28)/2015/2016/590/X/TSi na okres 12 miesięcy od 
dnia wprowadzenia jej do stosowania. Mając na uwadze, że przedmiotową taryfę 
Przedsiębiorstwo wprowadziło do stosowania 16 maja 2016 r. okres jej obowiązywania 
upłynął w dniu 15 maja 2017 r.   

W dniu 18 kwietnia 2017 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zatwierdzenie 
nowej - XI taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego.  

Stosownie do art. 105 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie 
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej 
wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. Zgodnie z prezentowanym w doktrynie 
poglądem, ustalenie bezprzedmiotowości postępowania „stwarza obowiązek zakończenia 
postępowania (…) przez jego umorzenie, ponieważ nie będzie podstaw do rozstrzygnięcia 
sprawy co do jej istoty. Dalsze prowadzenie postępowania w takim przypadku stanowiłoby 
o jego wadliwości mającej istotny wpływ na wynik sprawy” (B. Adamiak, J. Borkowski, 
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Kodeks postępowania administracyjnego, Komentarz. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 
2005, s. 485). 

W związku z powyższym – z uwagi na upływ okresu obowiązywania taryfy 
Przedsiębiorstwa – rozpatrywanie wniosku o jej zmianę w kontekście wyrażenia na to 
zgody bądź odmowy jest bezzasadne i bezprzedmiotowe. Jakakolwiek decyzja wyrażająca 
merytoryczną ocenę wniosku Przedsiębiorstwa w zakresie zmiany taryfy, która 
wyekspirowała, dotknięta byłaby wadą – wobec okoliczności, że przedmiot takiej decyzji  
w sensie prawnym nie istnieje.  
 W tym stanie rzeczy, 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).  

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).  
Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego 
Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie, al. Józefa Piłsudskiego 13,  
20-011 Lublin. 

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w związku z 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 

             Główny Specjalista 
 

               Tomasz Dec 
 
 
 

Otrzymują: 

1. Pan Janusz Kucharski 
Pełnomocnik przedsiębiorstwa 
Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13 
24-110 Puławy 

2. a/a  

Niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty 
skarbowej na podstawie art. 4 ustawy  

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) 
w związku z treścią załącznika do tej ustawy 

(część I pkt 53) 
 

Tomasz Sidor - Specjalista 
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