
Szczecin, dnia 22 lipca 2021 r. 

 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OSZ.4210.7.13.2021.139.XVII.BK     

                                                                                                                                        
 

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 (Dz. U. z 2021 r. poz.716 ze zm.) 

 
postanawiam 

 
sprostować oczywistą omyłkę w mojej decyzji Nr OSZ.4210.7.10.2021.139.XVII.BK z dnia 

15 lipca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy: Miejska 

Energetyka Cieplna  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie  

 

poprzez zastąpienie w rozstrzygnięciu decyzji błędnie wskazanej firmy przedsiębiorcy 

„Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Koszalinie” 

prawidłową firmą przedsiębiorcy „Miejska Energetyka Cieplna Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie” 

 

UZASADNIENIE 

W wyniku rozpatrzenia wniosku z dnia 16 kwietnia 2021 r., złożonego przez 

przedsiębiorcę Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o. siedzibą w Koszalinie o zatwierdzenie 

taryfy dla ciepła, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 lipca 2021 r. 

Nr OSZ.4210.7.10.2021.139.XVII.BK zatwierdził taryfę dla ciepła.  

Pismem z dnia 16 lipca 2021 r. (data wpływu 21 lipca 2021 r.) Przedsiębiorca wystąpił 

o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 15 lipca 2021 r. 

Nr OSZ.4210.7.10.2021.139.XVII.BK zatwierdzającej taryfę dla ciepła. W decyzji tej 

niewłaściwie wskazano firmę przedsiębiorcy. Wystąpienie powyższego błędu nastąpiło na 

skutek oczywistej omyłki, którą należało usunąć.  

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, organ administracji 

państwowej 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.   

Postanowienie o sprostowaniu błędów i omyłek w decyzji ma ten skutek, że po jego 

wydaniu decyzja musi być wykonywana stosownie do treści zgodnej ze sprostowaniem, 

a w przypadku jej zaskarżenia powinna być również wraz z nim oceniana. Zatem 
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prawidłowo dokonane sprostowanie błędów i omyłek staje się integralną częścią treści 

decyzji. 

W związku z powyższym, postanowiono jak w rozstrzygnięciu. 

 

POUCZENIE 
 

Stosownie do art. 113 § 3 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 30 
ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, w związku z art. 47946 pkt 2 ustawy Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1575 ze zm.), od niniejszego postanowienia 
stronie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

Zażalenie należy wysłać na adres: Północno - Zachodni Oddział Terenowy Urząd Regulacji 
Energetyki z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, 71-617 Szczecin. 

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).  

W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa 
do wniesienia środka zaskarżenia wobec organu administracji publicznej, który wydał 
decyzję (art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się 
prawa do wniesienia zażalenia przez stronę, postanowienie staje się ostateczne 
i prawomocne (art. 127a § 2 w zw. z art. 144 Kpa). 

Zażalenie od postanowienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki podlega opłacie stałej 
w kwocie 500 złotych (art. 32 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 
2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 755 ze zm.). 

Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów 
art. 101 i następne ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie 
pomocy prawnej stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

 

Z upoważnienia 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

DYREKTOR 
PÓŁNOCNO-ZACHODNIEGO ODDZIAŁU TERENOWEGO 

ZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE 

                                                                                                                                                               / - /  

                                                                                                                                                Elżbieta Rejmanowska  
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