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Warszawa, dniab2”k czerwca 2021 r.

PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
DRE.WOSE.4711.11.3.2021.DSł
DECYZJA
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735) w związku z art. 9h oraz art 30 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. I). z 2021 r., poz. 716 ze zm.)
—

—

Po rozpatrzeniu wniosku
złożonego w dniu 12 kwietnia 2021 r.
przez przedsiębiorstwo energetyczne:
Chemar
Spółka Akcyjna
z siedzibą w Kielcach
zwane dalej: „Przedsiębiorcą”,
postanawiani:
zmienić moją decyzję z dnia 15 września 2011 r. o znaku DPE-4711-173(5)/2011/9902/UA ze zm.
w sprawie wyznaczenia przedsiębiorcy Chemar Spółka Akcyjna, operatorem systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego,
poprzez zastąpienie na stronie 1 decyzji
wyrazów:
„na wniosek właściciela sieci dystrybucyjnej Zakiady Urządzeń Chemicznych i Armatury
-

Przemysłowej ~Chemar” S.A.
wyznaczam przedsiębiorcę:
Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A.
z siedzibą w KielcacW
wyrazami:
„na wniosek właściciela sieci dystrybucyjnej Chemar Spółka Akcyjna
-

wyznaczam przedsiębiorcę:

Chemar
Spółka Akcyjn
z siedzibą w Mel

UZASADNIENIE
Decyzją z dnia 15 września 2011 r. o znaku DPE-4711-173(5)/2011/9902/UA ze zm.
wyznaczono przedsiębiorcę Chemar Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach (dalej:
„Przedsiębiorca”), operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na okres od dnia
1 listopada 2012 r. do dnia 15 października 2029 r.
Następnie decyzją z dnia 27 maja 2021 r. o znaku OKA.4111.19.2021.AE, Prezes URE zmienił
Przedsiębiorcy koncesję na dystrybucję energii elektrycznej nr PEE/181/9902/W/1/2/99/AS ze
zm., poprzez zmianę oznaczenia Przedsiębiorcy..
Przedsiębiorca wnioskiem złożonym w dniu 12 kwietnia 2021 r., zwrócił się do Prezesa URE
o zmianę decyzji w sprawie wyznaczenia go operatorem systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego. Powyższe pismo stanowiło wniosek o zmianę decyzji Prezesa URE z dnia
15 września 2011 r. o znaku DPE-4711-173(5)/2011/9902/UA ze zm., poprzez zmianę
oznaczenia Przedsiębiorcy, na podstawie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego.
Zgodnie z art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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.
Mając na uwadze powyższe okoliczności postanowiłem jak w sentencji.
—

POUCZENIE
1. Od niniejszej decyzji 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 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1575 ze zm.)]. Odwołanie należy przesłać na adres: Urząd Regulacji Energetyki,
Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.
—

—

—

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).
3. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 zł, (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 2020 r. poz. 755, ze zm.)). Opłatę uiszcza się na konto
bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji
i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowy
ie do
przepisów Tytułu IV —Zwolnienie od kosztów sądowych ustawy o oS&~i”4~Q~i
w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej poprzez s
ei~je ad oka~
lub radcy prawnego, stosownie do przepisów art. 117 ustawy „
cywilnego.
2

4. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
wobec Prezesa URE (art. 127a ~ 1 ustawy
Kodeks 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 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
—

—

5. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest
zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania (art. 130 ~ 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).
—

6. Zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 24 ustawy
będąc operatorem wyznaczonym
wynikających z ustawy.

czne, karze pieniężnej podlega ten, kto
ie realizuje obowiązków operatora
Prezes
egulacji Energetyki
C)

Niniejsza decyzja zwo]niona jest z opłaty skarbowej
na podstawie art 4 ustawy o opłacie skarbowej
w związku
z
treścią
załącznika
do tej ustawy (część I pkt 53)
.

STARSZY SPECJALISTA
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D.r•t” Słabuszewska
Otrzymuje:

CHEMAR Spółka Akcyjna
ul. K. Olszewskiego 6
25-663 Kielce
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