
 Wrocław, dnia  16  grudnia 2022 r. 
PREZES 

 URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
     OWR.4210.75.2022.11.XIV.MK 

POSTANOWIENIE 

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

(Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.), 

postanawiam 

sprostować oczywistą omyłkę w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 grudnia 2022 r. 

nr OWR.4210.75.2022.11.XIV.MK w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Veolia Zachód 

Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu 

poprzez: 

określenie w tekście zmiany taryfy stanowiącej załącznik do ww. decyzji poprawnych wartości stawek 

opłat dla grupy taryfowej odbiorców w Świebodzinie S/KG 41,5 ujętych w „CZĘŚĆ IV Rodzaje oraz 

wysokość cen i stawek opłat, punkt 1) Grupy taryfowe odbiorców zaopatrywanych w ciepło 

z kotłowni lokalnych”. Stawki opłat powinny wynosić: 

Wyszczególnienie Jednostki 
Symbol grupy taryfowej 
Wysokość stawek opłat 

ŚWIEBODZIN 
S/KG 41,5 

Stawka opłaty miesięcznej za 
zamówioną moc cieplną 

zł/MW/m-c 10 270,89 

Stawka opłaty za ciepło zł/GJ 282,61 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 6 grudnia 2022 r. nr OWR.4210.75.2022.11.XIV.MK Prezes URE zmienił taryfę dla ciepła 

Veolia Zachód Sp. z o.o. Z uzasadnienia i wyliczeń załączonych do wniosku Veolia Zachód Sp. z o.o. z dnia 

24 października 2022 r. o zmianę taryfy dla ciepła, wynikały inne stawki dla odbiorców ciepła 

w Świebodzinie oznaczonych jako S/KG 41,5 niż zapisano w tekście zmiany taryfy załączonym do ww. 

decyzji. W związku z powyższym, pismem z dnia 12 grudnia 2022 r. Veolia Zachód Sp.  z o.o. wystąpiła 

z wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. 
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Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego 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. 30 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 2,  

art. 47947 § 1 i art. 47932  § 1 w związku z art. 47955 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks 

postępowania cywilnego - Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.). 

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 zmianę postanowienia w całości lub  

w części (art. 47949 w związku z art. 47955 Kodeksu postępowania cywilnego).  

 

 

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
z upoważnienia 

 
                                       /-/ 
                            Henryk Kossak 

Radca 
w Południowo-Zachodnim  

Oddziale Terenowym 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 
 

BIULETYN BRANŻOWY URE - Ciepło 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nr 867 (2127) 16 grudnia 2022 r. 

3




