
                          

                                  Warszawa, dnia 26 lutego 2018 r. 
 

                         PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 

DRE.WRE.4211.12.7.2018.AKo 
 
 

POSTANOWIENIE 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn. zm.) 

po rozpatrzeniu wniosku 

przedsiębiorstwa energetycznego: ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. 

z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim, 
 zwanego dalej: „Przedsiębiorstwem”, 

zawartego w piśmie z dnia 23 lutego 2018 r., znak: E.Z.26/2018/LD, 

     postanawiam 

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w sporządzonym przez Przedsiębiorstwo 

załączniku „Zmiana Taryfy Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.” do decyzji 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 lutego 2018 r., znak: 

DRE.WRE.4211.12.4.2018.AKo, ogłoszonej w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji 

Energetyki – Energia elektryczna” nr 28 (2463) z dnia 20 lutego 2018 r., poprzez usunięcie 

w treści pkt 7.2 Grupa taryfowa G11 i G12as, w zakresie grupy taryfowej G12as ceny za 

energię elektryczną czynną. 

 

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

Decyzją z dnia 19 lutego 2018 r., znak: DRE.WRE.4211.12.4.2018.AKo, ogłoszoną 

w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Energia elektryczna” 

nr 28 (2463) z dnia 20 lutego 2018 r., Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził 

dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę taryfę dla energii elektrycznej. 

Pismem z dnia 23 lutego 2018 r., znak: E.Z.26/2018/LD, Przedsiębiorstwo zwróciło się 

z wnioskiem o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej. W sporządzonym przez 

Przedsiębiorstwo załączniku do ww. decyzji Prezesa URE z dnia 19 lutego 2018 r., w treści 

pkt 7.2 Grupa taryfowa G11 i G12as, w zakresie grupy taryfowej G12as wystąpił błąd, 

polegający na błędnym skopiowaniu z kolumny dotyczącej grupy taryfowej G11 do 

kolumny dotyczącej grupy taryfowej G12as jednoskładnikowej ceny energii elektrycznej. Ze 
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względu na fakt, iż zgodnie z § 30 ust. 2 rozporządzenia Ministra Energii z dnia 29 grudnia 

2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 

w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017, poz. 2500), odbiorca zakwalifikowany do 

grupy taryfowej G12as, jest rozliczany za zużytą energię elektryczną według cennika 

sprzedawcy energii elektrycznej, z którym ma zawartą umowę, wstawienie ceny energii 

elektrycznej dla tej grupy taryfowej nosi znamiona oczywistej omyłki pisarskiej, 

w rozumieniu art. 113 § 1 Kpa, stąd też konieczność jego sprostowania niniejszym 

postanowieniem na wniosek Przedsiębiorstwa. 

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 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, 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 

w związku z art. 47955 Kpc). 

 

 

 

 

Z upoważnienia 

Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 

       /-/  
Adam Dobrowolski  

Dyrektor Departamentu  
    Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła 

 
 
 
Otrzymuje: 
1. ENERGETYKA Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. 
ul. Zakroczymska 30 lok. 118  
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 
2. a/a 
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