
     Warszawa, 4 stycznia 2017 r. 
 
 PREZES  
 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI  

 
DRE.WRE.4211.26.10.2016.JCz.AKo 

 
 
 
 

POSTANOWIENIE 
 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) oraz  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia  

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn. zm.)  

 

po rozpatrzeniu wniosku  

przedsiębiorstwa energetycznego PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie  

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” 

z dnia 29 grudnia 2016 r., znak: 11680/SU/JJ/2016 

 

postanawiam  

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w ustalonej przez Przedsiębiorstwo taryfie dla usług 

dystrybucji energii elektrycznej, będącej załącznikiem do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki z dnia 15 grudnia 2016 r. znak: DRE.WRE.4211.26.8.2016.JCz i ogłoszonej  

w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” Nr 184 z dnia 

16 grudnia 2016 r., w następujący sposób: 

w tabeli zawartej w pkt. 5.1., wiersz  Lp.3, kolumna pt. „Stawka w zł/usługę”, zapis: 

„ - kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez zewnętrzną jednostkę przeprowadzającą 

badanie i dodatkowo 51,55 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego.” 

zastępuje się zapisem: 

„ - kwotę wynikającą z faktury wystawionej przez zewnętrzną jednostkę przeprowadzającą 

badanie i dodatkowo 52,22 zł za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia sterującego.” 

 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 15 grudnia 2016 r. znak: DRE.WRE.4211.26.8.2016.JCz, Prezes URE zatwierdził 

taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej Przedsiębiorstwa. W tabeli pt. „Opłaty za 

usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy”, zawartej w pkt. 5.1. taryfy, podana 

została błędna wysokość stawki opłaty za demontaż i montaż licznika bądź urządzenia 

sterującego. Ze względu na fakt, iż w taryfach dla energii elektrycznej na 2017 r. stawka 

opłaty za wykonanie powyższej czynności jest jednolita w kraju, należy uznać, iż powyższy 

błąd nosi znamiona oczywistej omyłki pisarskiej, w rozumieniu art. 113 § 1 Kpa, stąd też 

konieczność jego sprostowania  niniejszym postanowieniem.  

Mając powyższe na uwadze, orzekam jak w sentencji.  
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POUCZENIE  

1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu 

ochrony konkurencji i konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia 

jego doręczenia (art. 113 § 3 Kpa, art. 30 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne oraz  art. 

47946 pkt 2, art. 47947 § 1 w związku z art.47955   Kpc ); 

2. Zażalenie 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 Kpc).  

 

 

                  Z upoważnienia 

             Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki  

                      /-/ 

        Adam Dobrowolski 

   Dyrektor Departamentu 

     Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła  

          

 
 
 
 
 
Otrzymuje: 
1. PGE Dystrybucja SA 

ul. Garbarska 21A 
20-340 Lublin  

2. a/a  
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