
        PREZES      Warszawa, dnia 29 grudnia 2022 r. 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 DRE.WRE.4211.77.12.2022.DK 

POSTANOWIENIE 

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

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego  

TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach,  

zwanego dalej „Przedsiębiorstwem”,  

zawartego w piśmie z dnia 28 grudnia 2022 r., znak: TS/EC/2022-12-28/0000001, 

uzupełnionym pismem z dnia 29 grudnia 2022 r., znak: TS/EC/2022-12-29/0000001 

postanawiam 

w taryfie dla energii elektrycznej zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 17 grudnia 2022 r., znak: DRE.WRE.4211.77.9.2022.DK, sprostować oczywistą omyłkę 
poprzez zastąpienie w punkcie 1.6 taryfy, tiret pod podpunktami od 1) do 4):  

„– w punkcie poboru energii w 2023 r., równe cenom zawartym w taryfie obowiązującej na dzień 
1 stycznia 2022 r., dla poszczególnych grup taryfowych.” 

brzmieniem następującej treści: 
„– w punkcie poboru energii w 2023 r., równe średnim cenom wynikającym z taryf sprzedawców 
z urzędu obowiązujących na dzień 1 stycznia 2022 r., dla poszczególnych grup taryfowych, 
z uwzględnieniem stref czasowych.”. 

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

Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2022 r., znak: 
DRE.WRE.4211.77.9.2022.DK, została zatwierdzona taryfa dla energii elektrycznej dla 
Przedsiębiorstwa. Taryfa została opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 
Energetyki – Energia elektryczna” Nr  281(3792) z dnia 17 grudnia 2022 r.  

Pismem z dnia 28 grudnia 2022 r., znak: TS/EC/2022-12-28/0000001, uzupełnionym pismem 
z dnia 29 grudnia 2022 r., znak: TS/EC/2022-12-29/0000001, Przedsiębiorstwo wystąpiło 
z wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w treści taryfy polegającej na 
zastąpieniu w punkcie 1.6 taryfy, tiret pod podpunktami od 1) do 4), który powinien mieć 
następujące brzmienie:  
„– w punkcie poboru energii w 2023 r., równe średnim cenom wynikającym z taryf sprzedawców 
z urzędu obowiązujących na dzień 1 stycznia 2022 r., dla poszczególnych grup taryfowych, 
z uwzględnieniem stref czasowych.”. 
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Dotychczasowe brzmienie zmienianej treści pkt 1.6 zawartej w zatwierdzonej taryfie dotyczyło 
przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3.1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o 
szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku  
w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127, z późn. zm.).  

Opisana omyłka w tekście taryfy dotycząca pkt 1.6 niesie znamiona oczywistej omyłki pisarskiej 
w rozumieniu art. 113 § 1 Kpa, 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. 

 

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 

 
/-/ 

 
Maciej Bartoszewicz 

Zastępca Dyrektora Departamentu Rynków 
Energii Elektrycznej i Ciepła 
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