
                                                                                  Warszawa, dnia 2 czerwca 2017 r. 
  PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

   DRG.DRG-2.4212.4.2017.AMa2 

D E C Y Z J A 

 
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 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) 

na wniosek 

przedsiębiorstwa energetycznego 

Audax Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie  

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”, 

zawarty w piśmie z dnia 15 maja 2017 r. (bez znaku) 

umarzam 

postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla gazu ziemnego 
wysokometanowego. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 25 kwietnia 2016 r. znak: DRG-4212-13(7)/2016/22154/I/IRŚ, ogłoszoną  

w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” nr 29/2016 (906) 

z dnia 26 kwietnia 2016 r. zatwierdziłem, ustaloną przez Przedsiębiorstwo Taryfę dla gazu 

ziemnego wysokometanowego nr 1/2016, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do 

stosowania, co według oświadczenia Przedsiębiorstwa miało miejsce w dniu 1 czerwca 2016 r.  

W dniu 30 stycznia 2017 r. na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 12 stycznia 2017 r. bez znaku  

– który uzupełniony został pismami z dnia 14 marca 2017 r. (bez znaku), z dnia 25 kwietnia 

2017 r. (bez znaku) oraz z dnia 5 maja 2017 r. (bez znaku) – zostało wszczęte postępowanie 

administracyjne w sprawie zatwierdzenia zmiany wskazanej wyżej taryfy. 

Pismem zaś z dnia 15 maja 2017 r. (bez znaku) Przedsiębiorstwo wniosło o umorzenie 

postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia postulowanej zmiany taryfy. 

Dodatkowo, przy piśmie z dnia 25 maja 2017 r., przedłożyło wniosek o zatwierdzenie nowej, 

ustalonej przez siebie taryfy.  

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”. 
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Biorąc powyższe pod uwagę uznałem, że zaistniały okoliczności uzasadniające umorzenie 

postępowania w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez Przedsiębiorstwo zmiany taryfy, stąd 

orzekam jak w sentencji. 

P O U C Z E N I E 

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). 
 
 

 Z upoważnienia  
 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
 
 
 
 
 

Teresa Kubacka 
Zastępca Dyrektora 

Departamentu Rynku Paliw Gazowych 
 
 
 

Otrzymuje: 
Pani 
Katarzyna Kapłan 
Pełnomocnik 
Audax Energia Sp. z o.o. 
ul. Żurawia 6/12  
00-503 Warszawa 
 

Decyzja nie podlega opłacie skarbowej – art. 1 ust. 1 
pkt 1 oraz art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827,  
z późn. zm.) w związku z treścią zał. do tej ustawy – 
cz. I pkt 53 kol. 4 pkt 1. 
 
 
 
 
 

Alina Malinowska 
starszy inspektor 
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