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 Gdańsk, dnia 29 września 2021 r. 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

OGD.4210.25.2021.159.XX.PWi 

POSTANOWIENIE 

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

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), zwanej dalej „Kpa”, w związku 

z art. 30 ust. 1 oraz art. 47 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 716, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne”, 

postanawiam 

sprostować z urzędu 

oczywiste omyłki pisarskie zaistniałe w decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 

23 września 2021 r. nr OGD.4210.25.2021.159.XX.PWi, zatwierdzającej zmianę taryfy dla ciepła 

Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Elblągu, tj.  

 na pierwszej stronie ww. decyzji jest: „poprzez nadanie nowego brzmienia treści części IV 

pkt 4.1 i pkt 4.2 obowiązującej taryfy dla ciepła”, powinno być: „poprzez nadanie nowego 

brzmienia treści części IV pkt 4.1 i pkt 4.3 obowiązującej taryfy dla ciepła”,  

 na drugiej stronie załącznika do ww. decyzji pn. „Zmiana Taryfy dla ciepła” jest: „zmianie 

ulegają ceny i stawki opłat dla odbiorców, zawarte w pkt 4.1 i 4.2 części IV Taryfy”, powinno być: 

„zmianie ulegają ceny i stawki opłat dla odbiorców, zawarte w pkt 4.1 i 4.3 części IV Taryfy” oraz 

jest: „4.2 Stawki opłat za usługi przesyłowe”, powinno być: „4.3 Stawki opłat za usługi 

przesyłowe”. 

UZASADNIENIE 

W dniu 23 września 2021 r. została wydana decyzja nr OGD.4210. 

25.2021.159.XX.PWi w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki 

Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu. Po wydaniu ww. decyzji 

stwierdzono, iż w przedmiotowej decyzji na stronie pierwszej wskazano, iż nowe brzmienie 

otrzymuje cześć IV pkt 4.1 oraz pkt 4.2, natomiast powinno być „cześć IV pkt 4.1 i 4.3”. Nadto, 

w załączniku do decyzji błędnie wskazano, iż w taryfie dla ciepła zmianie ulegają ceny i stawki opłat 

dla odbiorców zawarte w pkt 4.1 i 4.2, natomiast w istocie zmianie uległy ceny i stawki opłat zawarte 

w pkt 4.1 i 4.3. Przedmiotowa decyzja nie dokonywała bowiem zmian w pkt 4.2 pn. „Stawki opłat” 

niniejszej taryfy dla ciepła. Powyższe stanowi oczywiste omyłki. Należy zaznaczyć, iż nie miały one 

wpływu na treść rozstrzygnięcia zawartego w decyzji. 

W tej sytuacji należało sprostować ww. oczywiste omyłki pisarskie. Przepis art. 113 § 1 Kpa 

stanowi bowiem, iż organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować, 

w drodze postanowienia, błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych 
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przez ten organ decyzjach. W tym miejscu wskazać należy, iż „organ może prostować błędy pisarskie 

i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w każdym czasie” (M. Jaśkowska, A. Wróbel, Komentarz 

aktualizowany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz.U.00.98.1071), opubl. LEX/el., 2013).  

Mając powyższe na uwadze, Prezes URE orzekł jak w sentencji.  

 
POUCZENIE 

 
1. Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Sądu Okręgowego  

w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów za pośrednictwem Prezesa URE,  

w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia (art. 30 ust. 4 ustawy – Prawo 

energetyczne, w związku z art. 113 § 3 Kpa, art. 47946 pkt 2, art. 47947 § 1 i art. 47932  § 1  

w związku z art.  47955  Kodeksu postępowania cywilnego). Zażalenie należy przesłać na adres 

Północnego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Gdańsku, ul. 

Okopowa 7, 80-819  Gdańsk. 

2. Zażalenie na postanowienie powinno czynić zadość wymaganiom przypisanym dla pisma 

procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego postanowienia i wartość 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).  

3. Zażalenie na postanowienie Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 500 złotych  

[art. 32 ust. 2 w związku z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych 

w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 755, z późn. zm.]. 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. 

4. W trakcie trwania biegu terminu do wniesienia zażalenia Strona może zrzec się prawa do 

wniesienia zażalenia wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 

w związku z art. 140 Kpa). Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia 

o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez stronę, postanowienie staje się ostateczne 

i prawomocne (art. 127a § 2 w związku z art. 140 Kpa). 

Prezes 
Urzędu Regulacji  Energetyki  

z upoważnienia  

     

           Radca  

    Dariusz Schark 

              /podpisano elektronicznie/ 
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