
Informacja 
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  25 lipca 2017 r. 

odmawiającej przedsiębiorstwu energetycznemu p.n.: 
STALPRODUKT S.A. z siedzibą w Bochni 

zatwierdzenia zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla energii elektrycznej 
 

Postępowanie w sprawie zmiany decyzji zatwierdzającej taryfę dla energii elektrycznej 
przedsiębiorstwa energetycznego „STALPRODUKT” S.A. z siedzibą w Bochni (zwanego dalej 
„Przedsiębiorcą”) prowadzącego koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie 
dystrybucji energii elektrycznej, zostało wszczęte w dniu 25 stycznia 2017 r.  

W uzasadnieniu wniosku o zmianę aktualnie stosowanej taryfy dla energii elektrycznej, 
Przedsiębiorstwo wskazało, na rozszerzenie działalności w zakresie dystrybucji energii 
elektrycznej na terenie budynków STALPRODUKT S.A. w Krakowie ul. Wadowicka 14 - obszar 
Kraków oraz uwzględnienie odbiorcy z obszaru Borek. 

Z uwagi na upływający termin obowiązywania dotychczasowej taryfy (31 maja 2017 r.) , w dniu 
25 maja 2017r., Przedsiębiorstwo złożyło wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla energii 
elektrycznej, co skutkowało wszczęciem w tym zakresie postepowania administracyjnego, które 
toczy się do dnia dzisiejszego.  

Zgodnie z art. 47 ust 2c ustawy – Prawo energetyczne, ponieważ upłynął okres czasu, na jaki 
została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej (decyzja z dnia 19 kwietnia 2016 r. znak: 
OKR-4211-5(14)/2015/2016/1553/X/UJN z późn. zm.), a decyzja Prezesa URE w sprawie 
zatwierdzenia nowej taryfy dla energii elektrycznej nie została wydana - do dnia wejścia w życie 
nowej taryfy Przedsiębiorstwo stosuje taryfę dotychczasową. Co więcej, w myśl art. 155 Kpa, 
decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą 
strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli 
przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym 
interes społeczny lub słuszny interes strony.  

Po dokonaniu analizy sprawy Prezes URE uznał, że na przeszkodzie zmiany, w trybie art. 155 Kpa, 
decyzji z dnia 19 kwietnia 2016 r. znak: OKR-4211-45(14)/2015/2016/1553/X/UJN  
(z późn. zm.), stoi art. 47 ust. 2c ustawy – Prawo energetyczne, jako przepis szczególny. Zmiana 
ww. decyzji, po upływie okresu, na jaki została ustalona dotychczasowa taryfa dla energii 
elektrycznej (po 1 czerwca 2017 r.) i przed dniem wejścia w życie nowej taryfy dla energii 
elektrycznej, oznaczałaby w przedmiotowym stanie faktycznym i prawnym obejście wyraźnego 
ustawowego nakazu stosowania dotychczasowej taryfy do czasu wejścia w życie nowej taryfy.  
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