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POSTANOWIENIE NR OSZ.4210.40.16.2017.2018.14725.VIII.BK.EŻ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 13 kwietnia 2018 r.
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 30 ust. 1, art. 45 i 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017r., poz. 220 ze zm.)
postanawiam:
sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w mojej decyzji z dnia 12 kwietnia 2018r. nr OSZ.4210.40.10.
2017.2018.627.XII.BK w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Szprotawski Zarząd
Nieruchomościami „CHROBRY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szprotawie, poprzez
zastąpienie:
1) na pierwszych stronach decyzji i jej załącznika numeru decyzji: „NR OSZ.4210.40.10.2017.
2018.627.XII.BK” prawidłowym numerem decyzji: „NR OSZ.4210.40.10.2017.2018.14725.VIII.BK” oraz
2) na pierwszej stronie decyzji numeru taryfy: „XII taryfy dla ciepła”, prawidłowym zapisem: „VIII taryfy
dla ciepła”.
UZASADNIENIE
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej „Prezesem URE”) z dnia 12 kwietnia 2018r.
nr OSZ.4210.40.10.2017.2018.627.XII.BK zatwierdzono taryfę dla ciepła Szprotawskiego Zarządu Nieruchomościami „CHROBRY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szprotawie (zwanego
dalej „Przedsiębiorstwem”), zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania.
Na pierwszej stronie decyzji został błędnie nadany numer decyzji, skutkiem czego, numer ten został błędnie
przytoczony na pierwszej stronie załącznika do niniejszej decyzji, którym jest taryfa dla ciepła. W treści decyzji
ponadto nieprawidłowo wpisano numer aktualnie zatwierdzanej taryfy dla ciepła. Powyższe błędy nastąpiły na
skutek oczywistej omyłki. Nieprawidłowego oznaczenia numeru decyzji nie można zaliczyć bowiem do
kategorii błędnych ustaleń stanu faktycznego i prawnego.
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.
Postanowienie o sprostowaniu błędów i omyłek w decyzji ma ten skutek, że po jego wydaniu decyzja musi być
wykonywana stosownie do treści zgodnej ze sprostowaniem, a w przypadku jej zaskarżenia powinna być
również wraz z nim oceniana. Zatem prawidłowo dokonane sprostowanie błędów i omyłek staje się integralną
częścią treści decyzji.
W związku z powyższym postanowiłem jak w sentencji.
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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. 66 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz art. 47946 pkt 2 Kodeksu
postępowania cywilnego i art. 47955 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 przedmiot u 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).
3. Zażalenie należy przesłać na adres Północno – Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji
Energetyki z siedzibą w Szczecinie – ul. Żubrów 3, 71 – 617 Szczecin.
4. Zażalenie od postanowienia Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 50 złotych (art. 32 ust. 4
w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz. U. z 2018r., poz. 300).
5. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych stosownie do przepisów art. 101 i następne
ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej stosownie do
przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego.
6. Stosownie do art. 47 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, niniejsze Postanowienie
zostanie skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
Z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Północno-Zachodniego Oddziału Terenowego
z siedzibą w Szczecinie
Elżbieta Rejmanowska

