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POSTANOWIENIE NR OWR-4210-28(10)/2013/527/XI-A/RP
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 17 września 2013 r.
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami)
postanawiam

sprostować oczywistą omyłkę w mojej decyzji wydanej dnia 16 września 2013 r. nr OWR-421028/2013/527/XI-A/RP w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Zakład Energetyki
Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Górze, poprzez zastąpienie w punkcie IV Rodzaje oraz wysokość cen
i stawek opłat załącznika do decyzji z dnia 16 września 2013 r. nr OWR-4210-28/2013/527/XI-A/RP ceny
nośnika ciepła z wysokości 24,51 zł/m3na 18,20 zł/m3.

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 4 lipca 2013 r. Przedsiębiorstwo zwróciło się z wnioskiem o zatwierdzenie taryfy dla
ciepła. W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji 16 września 2013 r. nr
OWR-421028/2013/527/XI-A/RP nieprawidłowo wpisano cenę nośnika ciepła. Skorygowany zapis w zakresie ceny
nośnika ciepła, zgodnie z wnioskiem przedsiębiorstwa wynosi 18,20 zł/ m3.
Art.113. § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że organ administracji publicznej może
z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne
oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach.
W związku z powyższym, postanowiłem jak w sentencji.

POUCZENIE
1) Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie tygodniowym od dnia doręczenia
postanowienia (art. 113 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz art. 47946 pkt 2 Kodeksu
postępowania cywilnego i art. 47955 w związku z art,47932 § 1 i art. 47947 § 1 tego Kodeksu). Zażalenie
należy przesłać na adres Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49-57, 50-032 Wrocław.
2) Zażalenie na postanowienie 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 postanowienia
w całości lub w części (art. 47949 w związku z art. 47955 Kodeksu postępowania cywilnego).
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3) Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
Dyrektor Południowo-Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą we Wrocławiu:
J. Dolata
1) Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Poznańska 23 56-200 Góra
2) Wojewoda Dolnośląski

