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DECYZIA
Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2075 r. o odnawialnych
(Dz. U. 220\8 r.poz.I269 zp62n. zm.), w zwi4zku z art.3A ust. 1 ustawy z dnia 10

kwietni

997 r.

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administraqtjnego [Dz. U. z 2017 r. poz. L257
zp62n.zm.).,

wpnaczamz urzgdu na okres od dnia

1 stycznia 2OL9 r. do dnia

3l grudnia 2019

r.

przedsiQbiorstwo energetyczne
Sp6lka Restrukturyzacii Kopahi S.A. z siedzib4 w Bytomiu,
ul. Strzelc6w Bytomskich?07, 4I-9t4 Bytom
Numer ldentyfikacji Podatkowej [NIP) : 626261-9 005
SPRZEDAWCA ZOBOWIAZANYM

na obszarze dzialania operatora systemu dystrybucyinego elektroenergetycznego:
Sp6lka Restruktu acji Kopalf S.A. z siedzib4 w Bytomiu,
ul. Strzelc6w Bytomski ch nr 2O7 , 47-9L4 Bytorn
Numer Identyfi kacji Podatkowej [NI P) : 62626L9005.

U

DNIENIE

i 4 ustawy - Kodeks postqpowania
administracyjnego (dalej: ,,KPA") w 2wi4zku z art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy o odnawialnych ir1dlach

W dniu 24 wrzeinia 20LB r. na podstawie erL 61 S 1

z urzgdu postqpowanie administraclne
przez
naczenia
Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki fdalej: ,,Prezes URE")
sprzedawcy zobowi4zanego, o korym, rnowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE, na obszarze dziatania
operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Sp6lka Restrukturyzacji Kopalf S.A.
energii fdalejr ,,ustawa AZE") zosta]o wszczqte

wprzedmiocie

W trakcie niniejszego postqpowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materialu
dowodowego ti. pisma z dnia 10 wrze6nia 20tB r. ustalono, 2e sprzedawca o najwigkszym
wolumenie sprzeda2y energii elektrycznejy,v qkresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 sierpnia
20LB r. odbiorcom koricowym przyl4czonym do sieci
systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego Sp6lka Restru ryzacji
)ego
dzialania jest Sp6tka Restrukturyzacji Kopahi S.A.
Zgodnie z art. 4:0 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE, na podstawie info
systemu dystrybucyjnego Prezes URE, w drodze decyzji, wyzn
na obszarze dzialania danego operatora, w terminie do dnia 31
nastepny.
Maj4c pov,ryisze na uwadze orzekam, jak w sentencji.
tel.:22 487 5802
e-mail: sekretariat@ure.gov.pl

fax:22 378 Lt 6L

POUCZENIE
1.

W mySl art. 40 ust. 4 ustawy OZE niniejsza d,ecyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

2.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do S4du Okrqgowego w Warszawie - S4du
Ochrony Konkurencji i Konsument6w, za po5rednictwem Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki,

1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 20LB r. poz.755 z p62n. zm.) w zwi4zku
479+o pkt L
"
^n.
i art. 479+7 $ 1, ustawy z dnia 17 listopada L964 r. Kodeks postepowqnia qrwilnego, (Dz.U"z20l8 r.
poz. 7360, 2 p62n.zm., dalej:,,KPC").
3.

Odwolanie od decyzji powinno czynit zadoit wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
orazzawieral oznaczenie zaskarZonej decyzii, okre6lenie warto6ci przedmiotu sporu, przytoczenie
zarzut6w,zwiqzle ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a takZe zawieraf wniosek o uchylenie albo
zmianq deryzjiw calo6ci lub czq6ci (art 479+s KPC). Odwolanie nie wstrzymuje wykonania decyzji.

4.

Odwolanie od decyzji Prezesa URE podlega optacie stalej

w lanrocie 100 zlotych [art. 32 ust. 3
wzwi4zkuzart 3 ust.2 pkt 9 ustawyz dnia 28 lipca 2005 r. okosztach sqdovStchw sprawach
cywilnych (Dz. U. z 20IB r. poz.300, z p62n. zm.). Oplatq uiszcza siq na konto bankowe S4du
Okrqgowego w Warszawie XVII Wydzialu Ochrony Konkurencji i Konsument6w. Strona mo2e
ubiegad siq o zwolnienie od koszt6w s4dowych stosownie do przepis6w art. 101 i nastqpne ustawy

kosztach sqdowych w sprawach cywilnych, oraz o przpnanie pomocy prawnej popyzez
ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117 KPC.

o

5.

W trakcie tnuania biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec siq prawa
do wniesienia odwolania do SOKiK wobec Prezesa URE

[art. 727a S 1 KPA). Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu siq prawa do wniesienia odwolania
przez stronQ, decyzja staje siq ostateczna i prawomocna [art. L27aS 2 KPA).

L. a/a
2. Sp6lka Restrukturyzacji

Kopahi S.A.
ul. Strzelc6w Bpomski ch 207

4t-9L4 Bytom
Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowej

w

zwi4zku

z art' L ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada2006 r. o oplocie
s karb owej (Dz. U. z 20 78 r., p oz. L0 4 4, z p 6Ln. zm.).

