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DECYZIA
Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energn

[Dz' U. zŻ020r.poz.267,zpőźn.zm.), zwanej dalej ,,ustawąoZB", wzwiązku zart.704 ustawy
z dnia L4 czerwca 1960 ľ. - Kodeks postępowanią administrącyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz.256
zpőźn.zm'),zwanei dalej ,,kpa" oraz art.90 ustawy oZE,
w1ľznaczam z urzędu na okľes od dnia

1sţcznia 202Lr'

do dnia 31grudnia

2027r

przedsiębiorstwo energetyczne:
Tauron Spľzedaż Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowĺe,
ul. Łagiewnicka 60, 30-477 Kraków
Numer ldenţfikacji Podatkowej (NIP): 67 62337735,
sPRzEDAWcĄ zoBoWIĄzANYM
na obszarze działania operatoľa systemu dystrybucyjnego elektľoenergetycznego:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
ul. Miedziana 5, 40-32L Katowice
Numer I dentyfikacj i Po datkowej (N I P) : 627 007L87 3.

UZASADNIENIE
W dniu 22września2020 r' na podstawie art. 61 s 1 i 4 kpa, w związku zart.40 ust. 3 pkt ]. ustaţ^ry
oZE,zostało Wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiociewyznaczeniaprzez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: ,,Prezes URE") sprzedawcy zo
o którym

mowa w art. 40 ust. 1 ustawy oZE, na'obszarze działania op eratora
elektroeneľgetycznego Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Dro

nego

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na

dowodowego tj. pisma z dnia 2 września2020 r' ustalono,
wolumenie sprzedaży eneľgii elektľycznej w okresie od dnia 1
2020 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci
dystrybucyjnego elektroeneľgetycznego Wojewódzkie Przedsię
Spółka Akcyjna na obszarze jego działania jest Tauron Sprzedaż Sp. z o.o.
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Zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy oZE, na podstawie informacji otrzymânych od operatora
systemu dystrybucyjnego elektľoenergeýczne3o o któľych mowa w art. 40 ust. 2 tej ustawy,
Prezes URE, w drodze decyzji, vqyznacza spľzedawcę zobowiązanego na obszarze działania
danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, w terminie do dnia
3I października każdego roku, na rok następny.

Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji'

POUCZENIE
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W myślart. 40 ust' 4 ustawy oZE, niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Sądu okręgowego w Warszawie
- Sądu ochľony Konkuľencji i Konsumentów, za pośľednictwemPrezesa Uľzędu Regulacji
Energetyki, w terminie dwuţgodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia 10 kwietnia 7997 r' Prawo energeţczne (Dz. U' z 2020 r. poz. 833, z pőźn' zm.))
w związku z art. 479+0 p}rt 1 i art. 479+l pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada L964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. L575), zwanej dalej ,,Kpc".

3.

Odwołanie od decyzji powinno czynić zadośćwymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego orazzawierać oznaczenię zaskarżonej decyzji, określenie waľtościpľzedmiotu
sporu, pÎzytoczenie zarzutőw, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także
zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całościlub części[art. 479ło Kpc).
odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji.
odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust.
Iw związkuz art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sqdov,lych w sprawach
cywilnych (Dz' U. z2020 Î.poz.755,zpóźn'zm')).opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu

4'

okręgowego w Warszawie XVII Wydziału ochrony Konkuľencji i Konsumentów. Strona może
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów aľt. 100 i następne
ustawy o kosztach sqdowych W sprawach cywilnych oraz o pľzyznanie pomocy prawnej
poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 Kpc.
W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania do SoKiK wobec Prezesa UBŁ-(ąrt' tZą
1
Z dniem
-S ţp-a).
doręczenia organđwiadminiśtracji publĺc"nej óświad ízenia ł zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołaniaprzez stronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.727a
S 2 Kpa).
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Do

Tauron Sprzedaż Sp. z o'o.
ul. Łagiewnicka 60
30-4L7 Kraków

wiadomości:

,

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna
ul. Miedziana 5
40
1 Katowice
Niniejsza decyzia nie
skarbowei w związku
arL 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada2006 r' o opłacie

z
s

ka rb

owej (Dz. U. z 2020 r. poz' 15 46, z późn. zm.).
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