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POSTANOWIENIE NR OPO.4210.64.2018.2019.ASZ1
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 5 marca 2019 r.
w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w załączniku do decyzji nr OPO.4210.64.2018.2019.ASz1
Na podstawie
113 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, 650, 685, 771, 1000, 1356, 1629, 1637 i 2348 oraz z 2019 r. poz. 42 i 125)

postanawiam
sprostować w taryfie, stanowiącej załącznik do decyzji z 28 lutego 2019 r. nr OPO.4210.64.22018.2019.ASz1
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczona
odpowiedzialnością w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim
następujące oczywiste omyłki:
- Część IV punkt 1. Wysokość cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,
ppkt 1.4. Dla grupy M jest:
Lp.
1.
2.

Rodzaje stawek opłat
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

jm

Netto

zł/MW/m-c

13180,27

Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ

42,69

Winien być:
Lp.
1.
2.

Rodzaje stawek opłat
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

jm

Netto

zł/MW/m-c

12989,46

Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ

42,07

- Część IV punkt 1. Wysokość cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,
ppkt 1.5. Dla grupy W jest:
Lp.
1.
2.

Rodzaje stawek opłat
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

jm

netto

zł/MW/m-c

10342,46

Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ

43,18

Winien być:
Lp.
1.
2.

Rodzaje stawek opłat
Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną

jm

netto

zł/MW/m-c

10435,12

Stawka opłaty za ciepło
zł/GJ

43,57

.

UZASADNIENIE
W dniu 28 lutego 2019 r. została wydana decyzja nr OPO.4210.64.2018.2019.ASz1 w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej spółka z ograniczona
odpowiedzialnością
w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. Po wydaniu ww. decyzji stwierdzono, iż
w załączniku do decyzji zostały zawarte błędne stawki opłat. Błędy te są oczywistymi omyłkami. Ceny i stawki
opłat netto wynikają z przedstawionej przez Przedsiębiorstwo kalkulacji zawartej we wniosku o zatwierdzenie
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taryfy dla ciepła. Należy zaznaczyć, iż błędy te nie miały wpływu na treść rozstrzygnięcia zawartego
w decyzji.
Uwzględniając powyższe - postanowiłem sprostować te oczywiste omyłki.

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. 479 55 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 o zmianę postanowienia w całości
lub części (art. 47949 w związku z art. 47955 Kodeksu postępowania cywilnego). Zażalenie należy przesłać na
adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Wielka 20 61-774 Poznań.

z upoważnienia Prezesa Urzędu
Regulacji Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddziału Terenowego Urzędu
Regulacji Energetyki z siedzibą
w Poznaniu
Irena Gruszka

Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim,
ul. Świstucha 5, 87-700 Aleksandrów Kujawskisp. z o.o.,
2. Wojewoda Kujawsko - Pomorski.
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