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PREZES
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

NR OWR-4210-16(2)/2011/13859/II-C/GM

Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) ,w związku z art.30 ust.1 i 4 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze 
zmianami) na wniosek z dnia 29 marca 2011 r. 

Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

postanawiam 

sprostować oczywistą omyłkę popełnioną w załączniku do mojej decyzji z dnia 27 grudnia 2010 r. 
nr OWR-4210-38/2010/13859/II-A/GM zatwierdzającej taryfę dla ciepła Zespołu Zarządców 
Nieruchomości WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej odbiorców ciepła ze 
źródeł ciepła zlokalizowanych województwie dolnośląskim i opolskim 

poprzez 

nadaniu Grupie G 1 i G 2, zawartych w załączniku do ww. decyzji w części III Podział odbiorców 
na grupy taryfowe, następującego brzmienia: 

„ Grupa G 1 - Odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane ze źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym 
w Bolesławcu przy ul. Andersa 14-16 i ul. Artyleryjskiej 4, w Jeleniej Górze przy ul. Obrońców 
Pokoju 26a i ul. Lwóweckiej20-20a, w Świętoszowie przy ul Sztabowej 2, w Świdnicy przy ul. 
Kotlarskiej 24 oraz we Wrocławiu przy ul. Przybyszewskiego 96, 

Grupa G 2 - Odbiorcy, którym ciepło jest dostarczane ze źródeł ciepła opalanych gazem ziemnym 
w Świętoszowie przy ul Klonowej oraz ul. Szkolnej, we Wrocławiu przy ul. Majchra 5a, ul. Łączności 
18, ul. Poświęckiej 96 i przy ul. Ślepej 5 oraz w Opolu przy Niemodlińskiej 75”. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 27 grudnia 2010 r. nr OWR-4210-38/2010/1385/II-A/GM zatwierdzono Taryfę dla 
ciepła dla Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w części 
dotyczącej odbiorców ciepła ze źródeł ciepła zlokalizowanych województwie dolnośląskim 
i opolskim. 

W powyższym załączniku do ww. decyzji, omyłkowo wpisano odbiorców ciepła w Jeleniej Górze 
przy ul. Lwóweckiej 20-20a do Grupy G 2 zamiast do Grupy G 1. 

Przyczyną błędu była omyłka Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o., polegająca na 
błędnym skopiowaniu tekstu, co spowodowało błędne określenie odbiorców ciepła w Jelenie Górze 
przy ul. Lwóweckiej 20-20a, niż wynikało to ze zgromadzonych w toku postępowania 
administracyjnego dokumentów. 
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Art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż organ administracji państwowej 
może z urzędu lub na wniosek strony sprostować w drodze postanowienia błędy pisarskie oraz inne 
oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. 

W związku z powyższym oraz mając na względzie, że w załączniku do decyzji z dnia 27 grudnia 
2010 r. nr OWR-4210-38/2010/13859/II-A/GM istotnie popełniono oczywistą omyłkę, zasadnym jest 
jej sprostowanie. 

W związku z tym, postanowiłem jak w rozstrzygnięciu. 

POUCZENIE 

1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie siedmiodniowym od dnia 
doręczenia postanowienia (art. 30 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne w związku a art. 113 § 
3 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 47946 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego 
i art. 47955 w związku z art. 47932 § 1). 

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 zawierać wniosek 
o uchylenie albo zmianę postanowienia w całości lub w części (art. 47949 w związku z art. 
47955 Kodeksu postępowania cywilnego). 

3. Stosownie do art. 47 ust.3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, niniejsze 
postanowienie zostanie skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

z up. Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki

Dyrektor Południowo-
Zachodniego Oddziału 
Terenowego Urzędu 
Regulacji Energetyki 

z siedzibą we Wrocławiu 

Józef Dolata

 
Niniejsze postanowienie nie podlega opłacie skarbowej w związku z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy o opłacie skarbowej
starszy specjalista Grażyna Markiewicz 

Otrzymuje: 

 
1. ZNN WAM z o.o. 
Oddział Energetyki Cieplnej 
ul. Elektoralna 24 
00-892 Warszawa 
2. Wojewoda Dolnośląski 
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