
                                   Łódź, dnia 31  sierpnia 2021 r. 

PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 

Nr OŁO.4211.23.2020.BG 

 

 

 

POSTANOWIENIE 
 
 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 ze zm.)  

 
po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego 
Pana Leszka Mirkowicza,  

prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą  
MIRKOWICZ LESZEK BŁONIE-PASS STREFA PRZEMYSŁOWA 

05-870 Błonie, ul. Batorego 5 
zwanego dalej „Przedsiębiorstwem” 

 

zawartego w piśmie z dnia 20 sierpnia 2021 r. (pismo bez znaku) 

 

postanawiam 

 

w taryfie dla energii elektrycznej zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki z dnia 30 czerwca 2021 r., znak: OŁO.4211.23.2020.BG, sprostować oczywistą 
omyłkę poprzez zastąpienie w rozdziale 7 „Tabele stawek opłat” przyjętej jednostki 
rozliczeń dla składnika zmiennego stawki sieciowej dla grup taryfowych B21 i B21em 
z „zł/kWh” na „zł/MWh”. 
 

UZASADNIENIE 
 

 Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2021 r., znak: 
OŁO.4211.23.2020.BG, została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej dla 
Przedsiębiorstwa. Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki – Energia elektryczna” Nr 125 (3370) z dnia 1 lipca 2021 r.  

Pismem z dnia 20 sierpnia 2021 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem 
o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w treści taryfy poprzez zastąpienie w rozdziale 
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7 „Tabele stawek opłat” przyjętej jednostki rozliczeń dla składnika zmiennego stawki 
sieciowej dla grup taryfowych B21 i B21em z „zł/kWh” na „zł/MWh”. Powyższe wynika 
z błędnego przypisania jednostki rozliczeń w taryfie.  

Ww. omyłka w przypisaniu jednostki rozliczeń dla składnika zmiennego stawki sieciowej 
dla grup taryfowych B21 i B21em nosi znamiona oczywistej omyłki pisarskiej 
w rozumieniu art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, stąd też konieczność 
jej sprostowania niniejszym postanowieniem, na wniosek Przedsiębiorstwa 

Postanowienie o sprostowaniu błędów i omyłek w taryfie stanowiącej załącznik do 
decyzji ją zatwierdzającej ma ten skutek, że po jego wydaniu musi ona być wykonywana 
stosownie do treści zgodnej ze sprostowaniem.  

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, 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 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 
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1575 ze zm.)). Odwołanie należy przesłać na adres Środkowo-Zachodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Traugutta 25. 

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 Kodeksu postępowania cywilnego).  

 
Z upoważnienia Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki 
RADCA  

Środkowo-Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Łodzi 
/-/ 

Beata Głębska 
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