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PREZEs
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

DSW.WKP/ 6.492.3.22.20 1 6.MPi

l:
Warszawa, dni/ \października 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2075 r, o odnąwialnych źródłach energii

[Dz,U. z201,5r.poz,47B,zpóźn.zm,)wzwiązku zart.104 ustawyzdnia 74czerwca1960r. -Kodeks
p o stę p ow ani a a dmini stra cyj n e g o [Dz, U, z 20t6 r. poz. 23, z p óźn, zm,),

wyznaczamzurzędu na okres od dnia 1 stycznia 2077 r. do dnia 31 grudnia 20L7 r.

przedsiębiorstwo energetyczne;
Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu,

ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 6871004553

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym [KRS): 0000132011

sprzedawcązobowiązanym na obszarze działania operatora systemu dystrybucyinego
elektroenergeĘcznego :

ZaMad Usług Technicznych Sp. z o.o, z siedzibą w Zagórzu,
ul. Bieszczadzka 5, 38-540 Zagórz

Numer Identyfikacji Podatkowej INI P) : 687 1 004 5 5 3

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym [KRS): 0000132011

UZASADNIENIE

W dniu 21, września201,6 r. na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego [Dz. U, z201,6 r,poz.23,zpóźn, zm,) w związkuz art,40 ust. 3 pkt
1 ustawy z dnia 20 lutego 201,5 r. o odnawialnych źródłach energii [Dz. U. z2075 r,poz,47B,zpóźn.
zm,, dalej: ,,ustawa OZE") zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w przedmiocie

Wznaczenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: ,,Prezes URE") sprzedawcy
zobowiązanego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy OZE, na obszarze działania operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego Zal<ład Usług Technicznych Sp, z o.o.

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału
dowodowego tj, pisma z dnia ]. września Za16 r,, ustalono, że sprzedawcą o największym wolumenie
sprzedaży energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2076 r. do dnia 31 sierpnia 201,6 r.

odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci dystrybucyjnej operatora system
elektroenergetycznego Zakład Usług Technicznych Sp. z o,o. na obsza
Zal<ład Usług Technicznych Sp. z o.o.

Zgodnie
systemu

z art. 40 ust. 3 pkt 1 ustawy OZE, na podstawie informacji o

dystrybucyjnego, Prezes URE, w drodze decyzji, Wznacza sp
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obszarze działania danego operatora, w terminie do dnia 15 października każdego roku, na rok
następny.

Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji,

POUCZENIE

W myŚl art, 40 ust, 4 ustawy OZE niniejsza decyzjapodlega natychmiastowemu wykonaniu.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Sądu Okręgowego wWarszawie - Sądu
0chrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia [art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - prawo
energetycznewzwiązkuzart.n79+apkt1 iart.47947§lustawyzdnia17 listopada1964r,-
Kodeks postępowania cywilnego,Dz.|J, z2074 r. poz.70I, zpóźn, zm,).

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.4794g Kodeksu postępowania
cywilnego). Odwołanie nie wstrzymuje wykonania decyzji,

Prezes

Regulacii Energetyki

Otrzymują:
1,, a/a
2. Za|ład Usług Technicznych Sp. z o.o.

ul, Bieszczadzka 5

38-540 Zagórz
Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej w związku
z art.1 ust, ], pkt 1 ustawyz dnia 16 listopada2006r.o opłacie
skarbowe j (Dz. U, z 20 15 r, poz. 7 83, z późn, zm.)
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pąlyeł Dubiitski
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Iłtarę* Zańska


