
 

Warszawa, dnia  29 stycznia  2021 r. 

 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

             DRE.WRE.4211.2.4.2021.MSt1 

 

 

 
POSTANOWIENIE 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)  

 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego  

Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak  z siedzibą w Śremie, zwanego dalej: 

„Przedsiębiorstwem”, zawartego w emailu z dnia 28 stycznia 2021 r.. 

 

postanawiam  

w decyzji z dnia 26 stycznia 2021 r. znak: DRE.WRE.4211.2.2.2021.MSt1, dotyczącej zmiany 

terminu obowiązywania taryfy Przedsiębiorstwa, sprostować  oczywistą omyłkę zarówno w 

sentencji decyzji jak i w jej uzasadnieniu, poprzez zastąpienie wyrazów „w zakresie dystrybucji 

energii elektrycznej”  wyrazami „w zakresie energii elektrycznej”. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Decyzją z dnia 26 stycznia 2021 r. znak: DRE.WRE.4211.2.2.2021.MSt1 ogłoszoną 

w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” Nr 8/2021  

z dnia 26 stycznia 2021 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zmienił decyzję z dnia  

31 stycznia 2020 r. znak: DRE.WRE.4211.59.16.2019.JCz, w zakresie ustalonego w niej okresu 

obowiązywania taryfy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydłużając ten okres do 

dnia 31 maja 2021 r.   

W emailu z dnia 28 stycznia 2021 r., Przedsiębiorstwo zwróciło uwagę na nieścisłość  

w zakresie merytorycznym przedłużenia taryfy w stosunku do taryfy obowiązującej, tj. taryfa 

dla energii elektrycznej Przedsiębiorstwa dotyczy zarówno działalności w zakresie dystrybucji 

energii elektrycznej jak i obrotu dla odbiorców grup taryfowych G, natomiast decyzja 

zmieniająca termin obowiązywania tej taryfy, zarówno w sentencji jak i w uzasadnieniu, mówi 

jedynie o działalności dystrybucyjnej. 

Opisana wyżej omyłka w sentencji i uzasadnieniu decyzji z dnia 26 stycznia 2021 r. nosi 

znamiona oczywistej omyłki pisarskiej w rozumieniu art. 113 § 1 Kpa, gdyż taryfa dla energii 

elektrycznej Przedsiębiorstwa zatwierdzona decyzją z dnia 31 stycznia 2020 r. znak: znak: 
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DRE.WRE.4211.59.16.2019.JCz dotyczy działalności w zakresie dystrybucji energii elektrycznej 

oraz obrotu dla odbiorców grup taryfowych G, a więc w takim samym zakresie powinna być 

przedłużona, stąd też konieczność  jej sprostowania niniejszym postanowieniem. 

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w sentencji. 

 

P O U C Z E N I E 

 
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   związku 
z art. 47955 Kpc). 

 
 

Z upoważnienia 
Prezesa  

Urzędu Regulacji Energetyki 
/-/ 

Adam Dobrowolski 

Dyrektor Departamentu 
Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 
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