
POSTANOWIENIE 

PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

Nr OWA-4210-73(11)/2008/2009/13859/I/ML 

z dnia 27 marca 2009 r. 

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

(Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509, z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 

169, poz. 1387 i z 2003r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005r. Nr 64, 

poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) w związku z art. 30 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - 

Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1123, z 2007r. Nr 21, poz. 

124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 

2009r. Nr 3, poz. 11), 

Postanawiam 

sprostować oczywistą omyłkę popełnioną w załączniku do mojej decyzji z dnia 31 grudnia 2008r. OWA-

4210-73(6)/2008/I/13859/ML zatwierdzającej taryfę dla ciepła dla Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w części dotyczącej odbiorców ciepła ze źródła ciepła zlokalizowanego w 

Grójcu przy ul. Piłsudskiego 78c, poprzez: zastąpienie tabeli dotyczącej stawek opłat dla grupy odbiorców 

oznaczonej symbolem M.G.78, zawartej w załączniku do ww. decyzji w części IV Rodzaje oraz wysokości 

stawek opłat, następującą tabelą: 

 

Lp. Rodzaje stawek opłat Jednostka 

miary 

Grupa M.G.78 

1. Stawka miesięcznej opłaty za zamówioną moc cieplną bez VAT zł/MW/m-c 6550,94 

zVAT  7992,15 

2. Stawka opłaty za ciepło bez VAT zł/GJ 50,21 

zVAT  61,26 

 

Obowiązująca stawka VAT wynosi 22%, stawka może ulec zmianie w przypadku zmiany obowiązujących 

przepisów. 

Uzasadnienie 

Decyzją z dnia 31 grudnia 2008r. nr OWA-4210-73(6)/2008/I/13859/ML zatwierdzono taryfę dla ciepła dla 

Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie obejmującą swym zakresem 

także odbiorców zaopatrywanych w ciepło ze źródeł zlokalizowanych w Grójcu przy ul Piłsudskiego 78c, 

stanowiącą załącznik do tej decyzji. 

W powyższym załączniku do ww. decyzji w tabeli dotyczącej stawek opłat dla grupy odbiorców oznaczo-

nej symbolem: M.G.78, omyłkowo wskazano inną nieprawidłową wartość tych stawek opłat. 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną błędu, była omyłka pisarska Zespołu Zarządców Nieruchomości 

WAM Sp. z o. o., powstała w trakcie zmiany układu tabel zawierających ceny i stawki opłat za ciepło, pole-

gająca na błędnym skopiowaniu tych wartości z innej części tabeli w pliku w formacie Word, w którym zo-

stała stworzona taryfa dla ciepła, co spowodowało wskazanie innej, niższej ich wartości niż wynikało to ze 

zgromadzonych w toku postępowania administracyjnego dokumentów. 

Art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż organ administracji państwowej może 

z urzędu lub na żądanie strony prostować 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 decyzji z dnia 31 grudnia 2008r. nr OWA-4210-

73(6)/2008/I/13859/ML istotnie popełniono oczywiste omyłki pisarskie, zasadnym jest ich sprostowanie. 

W związku z tym postanowiłem jak w sentencji. 

Pouczenie 

1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konku-

rencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem w terminie 7 dni od dnia doręczenia (art. 30 ust. 2-4 

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne w związku z art. 101 § 3 i art. 141 Kodeksu postę-

powania administracyjnego oraz art. 47946 pkt 2 i art. 47955 w związku z art. 47932 § 1 Kodeksu postępo-



wania cywilnego. Zażalenie należy przesłać na adres Oddziału Centralnego Urzędu Regulacji Energetyki 

w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. 

2. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsze posta-

nowienie zostanie skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

Z upoważnienia 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

Radca Prezesa URE: 

Adam Dobrowolski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


