Łódź, dnia 29 lipca 2022 r.
PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Nr OŁO.4211.2.2022.BG

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1385)
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiębiorstwa energetycznego
PGE ENERGIA CIEPŁA Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, ul. Złota 59
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”
zawartego w piśmie z dnia 28 lipca 2022 r. (pismo znak: PGEEC0019189KW22)
postanawiam
sprostować oczywistą omyłkę w załączniku do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 22 lipca 2022 r., znak: OŁO.4211.2.2022.BG, zatwierdzającej taryfę dla energii
elektrycznej, poprzez zastąpienie w rozdziale 7 „Tabele stawek opłat” przyjętej jednostki
rozliczeń dla składnika stałego stawki sieciowej dla grup taryfowych B21 i B21em:
„zł/MW/m-c”
jednostką:
„zł/kW/m-c”.
UZASADNIENIE
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2022 r., znak:
OŁO.4211.2.2022.BG, została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej dla
Przedsiębiorstwa. Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji
Energetyki – Energia elektryczna” Nr 174 (3685) z dnia 22 lipca 2022 r.

Pismem z dnia 28 lipca 2022 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o sprostowanie
oczywistej omyłki pisarskiej w treści taryfy, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2022 r., znak: OŁO.4211.2.2022.BG, poprzez
zastąpienie w rozdziale 7 „Tabele stawek opłat” przyjętej jednostki rozliczeń dla składnika
stałego stawki sieciowej dla grup taryfowych B21 i B21em z „zł/MW/m-c” na „zł/kW/m-c”.
Powyższe wynika z błędnego przypisania jednostki rozliczeń w taryfie.
Ww. omyłka w przypisaniu jednostki rozliczeń dla składnika stałego stawki sieciowej dla
grup taryfowych B21 i B21em w związku z faktem, że w materiałach analitycznych
dotyczących zatwierdzenia taryfy zawarte zostały prawidłowe jednostki, nosi znamiona
oczywistej omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 113 § 1 Kodeksu postępowania
administracyjnego, stąd też konieczność jej sprostowania niniejszym postanowieniem, na
wniosek Przedsiębiorstwa.
Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji.
POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia (art. 113 § 3 Kpa, art. 30 ust. 4
ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 2, art. 47947 § 1 w związku z art. 47955
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r.,
poz.1805)). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Traugutta 25.
2. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego
oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego postanowienia i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę postanowienia w całości lub w części (art. 47949
związku z art. 47955 Kodeksu postępowania cywilnego).
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego
Urzędu Regulacji Energetyki
z siedzibą w Łodzi
[-]
Renata Mroczek
/podpisano elektronicznie podpisem kwalifikowanym/

Niniejsze postanowienie nie podlega opłacie skarbowej
w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1923, ze zm.)

Potwierdziła: Radca-Beata Głębska

Otrzymuje:
1) Pan Paweł Wójcik Pełnomocnik /ePUAP/
2. a/a
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