
                 Łódź, dnia  12  grudnia  2016 r. 

            PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
Nr OŁO.4211.22.2016.AWo 
 
 

POSTANOWIENIE 

 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) 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 z późn. zm.)  

 

postanawiam  

 

sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 

2016 r. nr OŁO.4211.22.2016.AWo, w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii 

elektrycznej zatwierdzonej dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Bełchatowie decyzją nr OŁO-4211-16(18)/2015/2016/1249/III/BG z dnia 14 

stycznia 2016 r., ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Urzędu 

Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna” Nr 7/2016 (2033) z dnia 15 stycznia 2016 r.,  

 

poprzez 

zastąpienie na stronie pierwszej decyzji oznaczenia nazwy spółki: 

 

„PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie” 

 

oznaczeniem: 

 

„PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie” 

 

 

UZASADNIENIE 

 
W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej na pierwszej stronie decyzji z dnia 6 grudnia  

2016 r. nr OŁO.4211.22.2016.AWo, w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla energii 

elektrycznej zatwierdzonej dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Bełchatowie decyzją nr OŁO-4211-16(18)/2015/2016/1249/III/BG z dnia 14 

stycznia 2016 r., ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki Urzędu 

Regulacji Energetyki – Energia Elektryczna” Nr 7/2016 (2033) z dnia 15 stycznia 2016 r., 

w sposób nieprawidłowy wpisano nazwę Koncesjonariusza tj.  PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, zamiast PGE Górnictwo i Energetyka 

Konwencjonalna Spółka Akcyjna z siedzibą w Bełchatowie. 
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Zgodnie z art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) organ administracji publicznej 

może z urzędu lub na żądanie strony sprostować 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 pośrednictwem Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 101 § 1 i 3 K.p.a. w 

związku z art. 30 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 2 i art. 47955 

w związku z art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).  

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). Zażalenie należy przesłać na 

adres: Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą 

w Łodzi, 90-113 Łódź ul. Traugutta 25.  

3. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 K.p.a.). 

 

 

Z upoważnienia 

Prezesa  

 Urzędu Regulacji Energetyki  

       RADCA PREZESA URE 

                                                                                                 Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 

                                                                                                                 Urzędu Regulacji Energetyki 

                                                                                                                           z siedzibą w Łodzi 

                                                                                                                                          /-/ 

                                                                                                                              Beata Głębska 

 
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  
 
 st. inspektor Aleksandra Woszczatyńska 

 
 
Otrzymują: 
1. Pan Henryk Posmyk 

Pełnomocnik  
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. 
97-400 Bełchatów, ul. Węglowa 5 

2. a/a 
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