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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
Wrocław, 12 grudnia 2016 r.
OWR-4211-36(1)/2016/22726/III-C/RP

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami) 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 w mojej decyzji z dnia 1 grudnia 2016 r. nr OWR-4211-23(2)/2016/22726/III-B/RP w
sprawie zmiany taryfy dla energii elektrycznej w zakresie ustalonych w niej

stawek opłaty

przejściowej przedsiębiorstwa SIDE Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, następującą oczywistą
omyłkę w zakresie wielkości składnika stawki opłaty przejściowej dla grupy B21.
UZASADNIENIE
W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 1 grudnia 2016 r. nr OWR-421123(2)/2016/22726/III-B/RP, nie wpisano w tabeli 7 tej decyzji wielkość składnika opłaty
przejściowej dla grupy B21.
Skorygowany zapis w zakresie opłat dotyczący stawek przejściowych w tabeli 7 otrzymuje
brzmienie:
7.1 Tabela stawek opłat za usługi dystrybucji:
1) dla obszaru miasta Rydułtowy i Ruda Śląska
Grupa taryfowa

Stawka opłaty przejściowej
zł/kW/m-c
1,65

C21, C11
2) dla obszaru miasta Bydgoszcz
Grupa taryfowa

Stawka opłaty przejściowej
zł/kW/m-c
1,65
3,80

C21, C11
B21

5

BIULETYN BRANŻOWY URE - Energia elektryczna
Nr 171 (2197) 13 grudnia 2016 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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, 50032 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).
3. Wniesienie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia (art. 143 Kodeksu postępowania
administracyjnego).
Z upoważnienia
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Południowo-Zachodni Oddział
Terenowy z siedzibą we Wrocławiu
Radca Prezesa URE
Monika Gawlik
Otrzymuje:
1. SIDE Sp. z o.o.
ul. Długosza 42-46
51-162 Wrocław
2. a/a
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