Warszawa, dnia/f 4października 2020 r.

PREZES URZĘDU REGULACJI
ENERGETYKI
DZO.WKP.496.2.127.2020.11
DECYZJA
Na podstawie art. 40 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
(Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą OZE", w związku z art 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256,
z późn. zm.), zwanej dalej „kpa" oraz art. 90 ustawy OZE,
wyznaczam z urzędu na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
przedsiębiorstwo.energetyczne:
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie,
ul. M. Skłodowskiej - Curie 48, 59-301 Lubin
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6920000013,
SPRZEDAWCĄ ZOBOWIĄZANYM
na obszarze działania operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego:
KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie,
ul. M. Skłodowskiej - Curie 48,59-301 Lubin
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6920000013.
UZASADNIENIE
W dniu 23 września 2020 r."na podstawie art. 61 § 1 i 4 kpa, w związku z art. 40 ust 3 pkt 1 ustawy
OZE, zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie wyznaczenia przez
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prez"es IJRE") sprzedawcy zobowiązanego, o którym
mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE, na obszarz"e działania operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego KGHM Polska Miedź S.A.
W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego tj. pisma z dnia 10 września 2020 r. ustalono, że sprzedawcą o największym
wolumenie sprzedaży energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia,31 sierpnia
2020 r. odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego KGHM Polska Miedź S.A. na obszarze jego działania jest
KGHM Polska Miedź S.A.
Zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE, na podstawie informjĘ
operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego o których
Prezes URE, w drodze decyzji, wyznacza sprzedawcę
danego operatora systemu dystrybucyjnego elektroener4$-ąj4pMirflt!4o dnia
31 października każdego roku, na rok następny.
Mając powyzsze na uwadze orzekam, jak w sentencji.
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POUCZENIE

Wmyśl art. 40 ust. 4 ustawy OZE, niniejsza decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie
- Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 13 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.))
w związku z art 47946 pkt 1 i art. 47947 pkt 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575), zwanej dalej „Kpc".
Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie 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 Kpc).
Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji.
4. Odwołanie od decyzji Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 1000 złotych (art. 32 ust.
iw związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych wspra wach
cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, z późn. 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 sądowych stosownie do przepisów art. 100 i następne
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz o przyznanie pomocy prawnej
poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 Kpc.
4 W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania do SOKiK wobec Prezesa URE (art. 127a § 1 Kpa). 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 KDa1.

Otrzymuia:

1. a/a
KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej - Curie 48
59-301 Lubin
Niniejsza decyzjanie podlega opłacie skarbowej w związku
art. I ust: 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ż późn. zm.).
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