
      
  

                     PREZES                                  Poznań, 23 grudnia 2022 r. 
         URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI     

Nr OPO.4210.99.2022.JPi 
 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie  113 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) oraz w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 ze zm.)  
 

postanawiam  

sprostować, w zmianie taryfy, stanowiącej załącznik do decyzji z 21 grudnia 2022 r. 
nr OPO.4210.99.2022.JPI w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Ostrowskiego 
Zakładu Ciepłowniczego S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim 

następującą oczywistą omyłkę:  

w Części IV Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat, punkt 1b. Ceny i stawki opłat w zakresie 
wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców G-2, G-3, G-4, G-5 
obowiązujące od 1 maja 2023 roku  
jest: 

„ 

1b. Ceny i stawki opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup  

odbiorców  G-2,  G-3,  G-4,  G-5 obowiązujące od 1 maja 2023 roku. 
 

 

 

l.p. 
rodzaje cen i stawek 

opłat 

jednostki 

miary 

grupa odbiorców 

G - 2 G - 3 G - 4 G - 5 

1. 

 

cena za zamówioną 

moc cieplną: 

- roczna 

 

-rata miesięczna 

zł/MW/ 

rok 
netto 63 349,91 

zł/MW/ 

miesiąc 
netto 5 279,16 

2. cena ciepła zł/GJ netto 121,03 

3. cena nośnika ciepła zł/m3 netto 26,71 

4. 

stawka opłaty stałej 

za usługi przesyłowe 

-roczna 

 

-rata miesięczna 

zł/MW/ 

rok 
netto 51 152,29 62 360,56 70 891,91 64 968,53 

zł/MW/ 

miesiąc 
netto 4 262,69 5 196,71 5 907,66 5 414,04 

5 

stawka opłaty 

zmiennej za usługi 

przesyłowe 

zł/GJ netto 24,58 22,87 31,69 32,28 

” 
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winno być: 

„ 

1b. Ceny i stawki opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup  

odbiorców  G-2,  G-3,  G-4,  G-5 obowiązujące od 1 maja 2023 roku. 
 

 

 

l.p. 
rodzaje cen i stawek 

opłat 

jednostki 

miary 

grupa odbiorców 

G - 2 G - 3 G - 4 G - 5 

1. 

 

cena za zamówioną 

moc cieplną: 

- roczna 

 

-rata miesięczna 

zł/MW/ 

rok 
netto 63 349,91 

zł/MW/ 

miesiąc 
netto 5 279,16 

2. cena ciepła zł/GJ netto 121,03 

3. cena nośnika ciepła zł/m3 netto 26,71 

4. 

stawka opłaty stałej 

za usługi przesyłowe 

-roczna 

 

-rata miesięczna 

zł/MW/ 

rok 
netto 49 929,94 60 832,77 68 541,39 63 440,73 

zł/MW/ 

miesiąc 
netto 4 160,83 5 069,40 5 711,78 5 286,73 

5 

stawka opłaty 

zmiennej za usługi 

przesyłowe 

zł/GJ netto 24,00 22,32 30,66 31,54 

 

” 

UZASADNIENIE 

W dniu 21 grudnia 2022 r. została wydana decyzja nr OPO.4210.99.2022.JPI w sprawie 
zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S. A. z siedzibą  
w Ostrowie Wielkopolskim. Po wydaniu ww. decyzji stwierdzono, iż w załączniku do decyzji 
została zawarta błędna tabela dotycząca cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz 
przesyłania i dystrybucji ciepła dla grup odbiorców G-2, G-3, G-4 i G-5 obowiązujących od 1 maja 

2023 r. Błąd ten jest oczywistą omyłką. Pismem z 21 grudnia 2022 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło 
z wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki. Ceny i stawki opłat netto wynikają  
z przedstawionej przez Przedsiębiorstwo kalkulacji zawartej we wniosku o zatwierdzenie taryfy 
dla ciepła. Należy zaznaczyć, iż błąd ten nie miał 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 
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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. 

   
 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki  

 
z upoważnienia                                                                

 
Dyrektor 

Zachodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z siedzibą w Poznaniu 
/-/ 

                                                                                        
Lidia Styperek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 
Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S. A. 
ul. Wysocka 57,  
63 – 400 Ostrów Wielkopolski 
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