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DECYZIA

Na podstawie aľt.40 ust, 3 pkt 1 i aľt. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach
energii (Dz. U. z2027Î.poz'670zpóźn.zm.),zwaneidalej,,ustawąoZE",wzwiązkuzart.1'04 ustawy

z

dnia
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czeÎwca1960
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poz'735 zpőźn. zm.), zwanej dalej

Rodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.

z 202I

r'

'Kpa",
wpnaczam z urzędu na okľes od dnia 1 stycznia 2022 r' do dnia 31 grudnia 2022 r.

pľzedsiębioľstwo eneľgetyczne
Tauron Spľzedaż Spółka zograniczoną odpowiedzĺalnościąz siedzibą w Kľakowie,
ul. Łagiewnicka 60, 30-477 Kraków
Numer ldentyfikacji Podatkowej (NIP) : 67 62337 7 35

sPRzEDAwcĄ zoBowĘzANYM
na obszarze działania operatoľa systemu dystrybucyinego elektroeneľgetycznego:
Wojewódzkie Pľzedsiębiorstwo Robót Dľogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach,
ul. Miedzian a 5, 40-32! Katowice
Numer Idenýfikacji Podatkowej (NI P) : 627 00LI87 3

UZASADNIENIE
W dniu 27 września?D?t ľ. na podstawie art. 61 s 1,4 i 5 Kpa, wzwiązku zart'4} ust' 3 pkt 1ustawy
OZE zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie wyznaczenia przez

Pľezesa Urzędu Regulacji Energeţki (dalej: ,,Prezes URE") sprzedawcy zobowiązanego,
o którym mowa W aľt. 40 ust. 1 ustawy oZE, na obszarze działania operatoľa systemu

dystľybucyjnego elektroenergetycznego Wojewódzkie Przedsiębioľstwo Robót Drogowych Spółka
Akcyjna.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego tj. pisma z dnia 9 września 202Lr.ustalono, że sprzedawcą o największym wolumenie
sprzedaży eneľgii elektľycznej w okresie od dnia 1 stycznia Ż02I r. do dnia 31 sierpnia 2027 r'
odbiorcom końcovqlm przyłączon1rm do sieci dystrybucýnej operatora
elektroenergetycznego Wojewódzkie Pľzedsiębioľstwo Robót Dro
na na
obszarze jego działania jest Tauron Sprzedaż Spółka z ograniczoną od
Zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE, na podstawie info
systemu dystrybucyjnego Pľezes URE, w drodze decyzji,
na obszarze działania danego opeľatora, w teľminie do dnia 31
następny.
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Mając povĺyższena uwadze oľzekam, jak w sentencji.
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e-mail: sekľetariat@ure.gov.pl

POUCZENIE

t

W myślart.40 ust.4 ustawy OZE niniejszadecyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

2

od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Sądu okręgowego wWarszawie - Sądu
ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Uľzędu Regulacji Eneľgetyki,
W terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy
z dnia L0 kwietnia 7997 r. Prawo energeĘrczne (Dz. Í]' z 202L ţ. poz. 735 z pőźn. zm.)
w związku z art. 479+o pkt 1 i art' 479+z $ L ustawy z dnia 17 listopada L964 r' Kodeks
postępowania cywÍlnego, (Dz'U. z 2020 r. poz. 1575, dalej:,,Kpc").

odwołanie od decyzji powinno czynić, zadośćwymaganiom przepisanym dla pisma

3.

procesowego oţaz zawierać oznaczenie zaskaľżone j decyzji, określeniewartościprzedmiotu
sporu, przytoczeniezarzutőw,zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takżezawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całościlub części(aţt.47949 Kpc)' odwołanie nie
wstrzymuje wykonania decyzji.

odwołanie od decyzji Pľezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złoţch (aľt. 32 ust. 1
w związku z art.3 ust. 2 pkt 9 ustaw5l z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sqdovlych w sprawach
cywilnych (Dz. U. z 2020 r' poz' 755, z pőźn. zm.). opłatę uiszcza się na konto bankowe Sądu
Okręgowego w Waľszawie XVII Wydziału ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strona może
ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne
ustavyyo kosztach sqdowychw sprawach cywilnych,orazo przyznanie pomocyprawnejpoprzez
ustanowienie adwokata lub ľadcy 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 URE [art. I27a51 Kpa). Z dniem doręczenia
oľganowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się pľawa
do wniesienia odwołaniaprzezstronę, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. I27a52
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Kpa).

Pľezes
Regulacii EneľgeĘki
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7.
2.

a/a
Tauron Sprzedaż Spółka z ograniczoną
ul. Łagiewnicka 60
3o-4L7 Kraków
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Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka Akcyjna
ul. Miedziana 5
40-327 Katowice
Ninieisza decyzja nie podlega opłacie skarbowej w związku
z arĹ t usL 1 pkt 1 ustawy z dnia L6 listopada 2006 r'
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