
        
 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 
Kraków, dnia 30 stycznia  2018 r. 

Nr OKR-4212-3(20)/2017/2018/90/XIIA/JM 

 
 

DECYZJA 
Na podstawie art. 105 § 2 ustawy z  dnia 14  czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47  
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220,  
z późn. zm.),   

po rozpatrzeniu 
 

wniosku  Energomedia Spółki z o.o. z  siedzibą w Trzebini, zwanej dalej „Przedsiębiorstwem 
energetycznym”, o umorzenie postępowania w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla paliw 
gazowych (pismo z dnia 10 lipca 2017 r. znak: 511/BHR/2017/2017), 

 
postanawiam 

umorzyć postępowanie w sprawie. 
 

UZASADNIENIE 
Pismem z dnia 10 lipca 2017 r., L. dz. 511/BHR/2017, Przedsiębiorstwo energetyczne 

wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji zatwierdzającej taryfę dla paliw gazowych z dnia 11 maja 
2017 r., znak: OKR-4212-8(11)/2016/2017/90/XII/EŚ, polegającą na uwzględnieniu w tej taryfie, 
poza dotychczasowym obszarem na terenie miasta Trzebinia, na którym prowadzona jest obecnie 
koncesjonowana działalność gospodarcza w zakresie zaopatrzenia odbiorców w paliwa gazowe, 
nowego obszaru działania na terenie miejscowości Jedlicze. 

 Zmiana ta podyktowana była faktem, że dotychczasowy Operator Systemu Dystrybucyjnego 
Gazowego – ORLEN Południe S.A., działający na terenie miasta Jedlicze w oparciu o posiadane 
koncesje na obrót i dystrybucję paliw gazowych – złożył do Prezesa URE wnioski o cofnięcie tych 
koncesji. W związku z procesem centralizacji prowadzenia ww. działalności gospodarczych  
w Grupie Kapitałowej ORLEN, decyzją właściciela Spółki, tj. ORLEN Południe S.A., działalność  
w zakresie obrotu i dystrybucji paliw gazowych, prowadzona obecnie przez ORLEN Południe S. A., 
miała zostać przekazana do Przedsiębiorstwa energetycznego. 

W toku postępowania Przedsiębiorstwo energetycznego zwróciło się do Prezesa URE  
z wnioskiem o umorzenie niniejszego postępowania (pismo z dnia 22 stycznia 2018 r. znak: 
51/BHR/EM/2018), wskazując, iż w ramach decyzji właścicielskiej Zarządu ORLEN Południe S.A. 
w Trzebini z dnia 16 stycznia 2018 r. o czasowym wstrzymaniu realizacji projektu „Przejęcia 
dystrybucji energii elektrycznej i gazu ziemnego w Zakładzie Jedlicze przez Spółkę Energomedia”  
i rozwiązaniu zawartej umowy dzierżawy majątku nr PUM/26/2017 r., będącej tytułem prawnym 
do sieci elektrycznych i gazowych, a tym samym uzyskania zmiany koncesji oraz stosowania 
stawek opłat dla odbiorców na terenie miejscowości Jedlicze, które miały zostać ustalone  
w niniejszym postępowaniu.  

Mając powyższe na uwadze Przedsiębiorstwo energetyczne nie ma możliwości stosowania 
stawek opłat dla odbiorców na terenie miejscowości Jedlicze, zatem wniosek o umorzenie 
niniejszego postępowania zasługuje na uwzględnienie. 

Należy w tym miejscu podkreślić, że umorzenie niniejszego postępowania nie jest sprzeczne  
z interesem społecznym, ponieważ przedsiębiorstwo nie ma w chwili obecnej odbiorców paliwa 
gazowego na terenie miejscowości Jedlicze.  

Ponadto jako ochronę interesu społecznego należy wskazać treść art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy – 
Prawo energetyczne, zgodnie z którym „Karze pieniężnej podlega ten, kto: (…) stosuje ceny i taryfy, 
nie przestrzegając obowiązku ich przedstawienia Prezesowi URE do zatwierdzenia… ”. 
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Przepis art. 105 § 2 Kpa dopuszcza umorzenie postępowania, jeżeli łącznie wystąpią 
następujące przesłanki: 
 postępowanie zostało wszczęte na wniosek Strony, 
 wniosek o umorzenie postępowania wnosi Strona, która zażądała wszczęcia postępowania, 
 inne Strony nie zgłaszają sprzeciwu, 
 umorzenie postępowania nie narusza interesu społecznego. 

Ponieważ w niniejszej sprawie stroną jest tylko Przedsiębiorstwo energetyczne, a jak 
wykazano powyżej umorzenie postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym, zatem 
przesłanki przepisu art. 105 § 2 Kpa zostały spełnione. 

W związku z powyższym, postanowiłem orzec jak w sentencji. 
 

POUCZENIE 
1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 

Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
w terminie dwutygodniowym od dnia doręczenia niniejszej decyzji (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy  
z dnia 10 kwietnia 1997 r. 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 części (art. 47949 Kodeksu postępowania 

cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-Wschodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea 114, 30 

– 133 Kraków. 

3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 100 złotych (art. 32 ust. 3  

w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach 

cywilnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 623 z późn. zm.). Strona może ubiegać się o zwolnienie  

od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne ustawy o kosztach 

sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do przepisów 

art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do 
wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a 
§1 Kodeksu postępowania administracyjnego). Z dniem doręczenia organowi administracji 
publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę, decyzja 
staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a §2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

5. 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 
            DYREKTOR 

                    Południowo – Wschodniego Oddziału Terenowego          
                Urzędu Regulacji Energetyki 

                z siedzibą w Krakowie 
            / - / 

                Małgorzata Nowaczek–Zaremba 
 

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 4 ustawy o opłacie skarbowej w związku z treścią załącznika do tej 
ustawy (część I pkt 53). 
Jacek Marciniak  - Główny Specjalista. 

 
Otrzymują: 
1. Energomedia Sp. z o.o. 
        ul. Fabryczna 22, 32-540 Trzebinia, 
2. A/a. 
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