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 OWR.4212.6.11.2018.2019.17261.VI.RP 

 

POSTANOWIENIE 

 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami), 

 

postanawiam sprostować 

 

oczywistą omyłkę 

 

w tekście taryfy stanowiącym załącznik do mojej decyzji z dnia 31 maja 2019 r., nr 

OWR.4212.6.2018.2019.17261.VI.RP, w sprawie zatwierdzenia taryfy dla dystrybucji paliw 

gazowych dla BD Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ogłoszonej w „Biuletynie Branżowym Urzędu 

Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” Nr 49/2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w zakresie wysokości 

ustalonych w niej stawek opłat, poprzez zastąpienie dotychczasowego  punktu „4.2.12  Wysokość 

stawek opłat dystrybucyjnych.”, następującym: 

„4.2.12  Wysokość stawek opłat dystrybucyjnych. 
 

Grupa taryfowa 
Stawki opłat dystrybucyjnych 

stałe zmienne 
[zł/m-c] [zł/(kWh/h) za h] [zł/kWh] 

Dla odbiorców zlokalizowanych przy ul. Grabiszyńskiej 241 
W-4 127,50 - 0,02101 
W-5 - 0,00700 0,01832 
W-6 - 0,00488 0,01360 

Dla odbiorców zlokalizowanych na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego 
W-6 - 0,00464 0,01605 

 
„ 
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UZASADNIENIE 

 

Prezes URE decyzją z dnia 31 maja 2019 r., nr OWR.4212.6.2018.2019.17261.VI.RP 

zatwierdził taryfę dla dystrybucji paliw gazowych dla przedsiębiorstwa BD Sp. z o. o. z siedziba 

we Wrocławiu. 

 Pismem z dnia 7 czerwca 2019 r. Przedsiębiorca wniósł o sprostowanie oczywistej omyłki 

polegającej na błędnym określeniu wielkości stawki zmiennej dla odbiorców grupy W-6 

zlokalizowanych na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego. Wpisana stawka w tekście 

taryfy wynosiła 0,001605 zł/kWh, zaś prawidłowa jej wielkość powinna wynosić 0,01605 

zł/kWh. 

Wobec powyższego przedmiotowym postanowieniem sprostowano tę oczywistą omyłkę. 

 

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). 

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 albo zmianę postanowienia w całości lub w części (art. 47949 w 

związku z art. 47955 Kodeksu postępowania cywilnego).  

Z upoważnienia 

       Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

/-/ 
Monika Gawlik 

Dyrektor 
Południowo-Zachodniego Oddziału 

Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Niniejsze postanowienie nie podlega opłacie 
skarbowej w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy  
o opłacie skarbowej 
 
 
St. Specjalista – Radosław Prześlica 
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Otrzymuje: 
BD Spółka z o. o. 
ul. Grabiszyńska 241 
53-234 Wrocław 
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