
POSTANOWIENIE NR OPO-4210-27(11)/2016/250/XI/ASZ1
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016, poz. 23 ze zmianami) oraz w związku z art. 30 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zmianami)

postanawiam

sprostować w taryfie dla ciepła, która stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z 14 lipca 2016 r. nr OPO-4210-27(8)/2016/250/XI/ASZ1 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła 
Komunalnego Przedsiebiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o.  z siedzibą w Bydgoszczy

następującą oczywistą omyłkę:

w części IV „Rodzaje oraz wysokości cen i stawek opłat” w pkt. 1.4.2. dla średniowazonej ceny ciepła 
zamiast:

Ccc3 - cena za zamówioną moc cieplną w MKUO ProNatura Sp. z o. o.

winno być:

Ccc4 - cena ciepła MKUO ProNatura Sp. z o. o.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2016 r. została wydana decyzja nr OPO-4210-27(8)/2016/250/XI/ASZ1 w sprawie 
zatwierdzenia taryfy dla ciepła Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o. o. z siedzibą w 
Bydgoszczy. Po wydaniu ww. decyzji Przedsiębiorstwo wystąpiło o sprostowanie oczywistej pomyłki w 
tekście taryfy polegającej na błędnym wpisaniu oznaczenia  symbolu zawartego w algorytmie dotyczącym 
ustalenia ceny ciepła dla grupy G-1.1 obowiazujacej od dnia wejścia w życie taryfy dla ciepła MKUO 
ProNatura Sp. z o. o. Błąd ów jest oczywistą omyłką, gdyż z akt sprawy, zgromadzonej podczas 
postępowania administracyjnego, wynika wyraźnie, iż symbol powinien być określony jak w sentencji. 
Należy zaznaczyć, iż błąd ten nie miał wpływu na treść rozstrzygnięcia zawartego w decyzji.

Uwzględniając powyższe - postanowiłem sprostować tę oczywistą omyłkę.

POUCZENIE

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 sierpnia 2016 r.

Poz. 2888



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. 113 § 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 przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, 
zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę 
postanowienia w całości lub części (art. 47949 w związku z art. 47955 Kodeksu postępowania cywilnego). 
Zażalenie należy przesłać na adres Zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki,  ul. 
Wielka 20, 61-774 Poznań.

 

 

z up. Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki

Dyrektor Zachodniego 
Oddziału Terenowego Urzędu 

Regulacji Energetyki

Irena Gruszka

Otrzymują:

1. Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o. o.

ul. Ks. Józefa Schulza 5,

85-315 Bydgoszcz,

2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski.
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