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DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 i art. 90 ustawy z dnia 20 lutego 2075 r. o odnawiolnych lr6dlach
energii (Dz. U. z 202\ r. poz. 610 z p52n. zm.), zwanej dalei ,,ustaw4 OZE", w zwi4zku z art. 704
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks posqpowanio administracyjnego (Dz.U. z 2O2l r.
poz.735 zp62n.zm.), zwanei dalej ,,Kpa",

Wznaczam z urzgdu na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

przedsiQbiorstwo energetyczne
Zamet-Budowa Maszyn Sp6lka Akcyina z siedzib4 w Tarnowskich G6rach,

ul. Zag6rska 83, 42-680 Tarnowskie G6ry
Numer Identyfi kacji Podatkowej (NlP): 6452L4646I

SPRZEDAWCA ZOBOWTAZANYM

na obszarze dzialania operatora systemu dystrybucyinego elektroenergetycznego:

ZAMET-Budowa Maszyn Sp6lka Akryjna z siedzib4 w Tarnowskich G6rach,

ul. Zag6rska 83, 42-680 Tarnowskie G6ry
Numer Identyfi kacji Podatkowej (NIP) : 64527464 67.

UZASADNIENIE

W dniu 27 wrze6nia 2021 r. na podstawie art. 51 g 1, 4 i 5 Kpa, w zwiqzku z aft. 40 ust. 3 pkt 1

ustawy OZE zostalo wszczqte z urzqdu postQpowanie administracyjne w przedmiocie wpnaczenia
przez Prezesa Urzgdu Regulacii Energetyki (dalei: ,,Prezes URE"J sprzedawcy zobowiqzanego,
o kt6rym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE, na obszarze dzialania operatora systemu
dystrybucyinego elektroenergetycznego ZAMET-Budowa Maszyn Sp6tka Akryina

W trakcie niniejszego postqpowania administracyinego, na podstawie zgromadzonego materialu
dowodowego ti. pisma z dnia 8 wrze5nia 2021 r. ustalono, ie sprzedawc4 o najwiqkszym
wolumenie sprzedaZy energii elektrycznei w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Mai4c powyisze na uwadze orzekam, jak w sentencji.

\_
Warszawa, dnial /patdziernika 2021 r.
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2.

POUCZENIE

W mysl art. 40 ust. 4 ustawy OzE ninieisza decyzia podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom odwolanie do S4du Olcqgowego w Warszawie -
S4du Ochrony Konkurencji i Konsument6w, za poSrednictwem Prezesa Urzgdu Regulacii

Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia iej dorgczenia (art.30 ust. 2 i 3 ustawy

z dnia 10 kwietnia 1997 L Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p62n. zm.)

w zwi4zku z arI. 47946 pkt 1 i art. 479+z $ | ustawy z dnia 17 listopada \964 r. Kodeks

postepowania qv'ilnego, (Dz.U.z2O2O r. poz. 1575, dalej:,,Kpc"J.

Odwolanie od decyzji powinno czyni( zadoit. wymaganiom przepisanym dla pisma

procesowego oraz zawierat oznaczenie zaskar2onej decyzii, okreSlenie warto6ci przedmiotu

sporu, przytoczenie zarzut6w, zwigzle ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w a tak2e

zawierad wniosek o uchylenie albo zmianq decyzji w calo5ci lub czq5ci (aru 4794e Kpc).

Odwolanie nie wstrzymuie wykonania decyzji.

Odwolanie od deryzii Prezesa URE podlega oplacie stalej w kwocie 1000 zlotych (art.32 ust. 1

w zwi4zlat z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sqdowych w sprawoch

cywilnych (Dz. tJ. z 2O2O r. poz. 755, z p6tn. zm.J. Oplatq uiszcza sig na konto bankowe S4du

0krqgowego w Warszawie XVII Wydzialu Ochrony Konkurencji i Konsument6w. Strona mo2e

ubiegai siq o zwolnienie od koszt6w s4dowych stosownie do przepis6w art. 101 i nastqpne

ustawy o kosztach sqdowych w sprawach cywilnych, oraz o przyznanie pomocy prawnei

poprzez ustanowienie adwokata lub radry prawnego, stosownie do przepisu art. tL7 Kpc,

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec siq prawa

do wniesienia odwolania do SOKiK wobec Prezesa URE [art. L27 a $ 7 Kpa). Z dniem

dorqczenia or8anowi administracii publicznel of:wiadczenia o zrzeczeniu siq prawa

do wniesienia odwolania przez stronq, decyzja staie sig ostateczna i prawomocna (arL 127a S

2 Kpa).
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Otzvmuiq:
7. a/a
2. Zamet-Budowa Maszyn Sp6lka Akcylna

ul. Zag6rska 83

42-680 Tarnowskie G6ry

Niniejsza decyzja nie podlega oplacie skarbowei w zwiqzku
z arL 1 usL 1 pLt t ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplocie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z p6in. zm.).
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