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POSTANOWIENIE PREZESA URZÊDU REGULACJI
ENERGETYKI Nr OPO - 4210-27(11)/2007/398/VI/AS
z dnia 2 sierpnia 2007 r.
Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U.
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660 oraz z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 i z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682
i Nr 181 poz. 1524) oraz w zwi¹zku z art. 30 ustawy z 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217
oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343 i Nr 115,
poz. 790) postanawiam sprostowaæ w taryfie dla ciep³a

stanowi¹cej
za³¹cznik
do
decyzji
z
25
lipca
2007 r. nr OPO-4210-27(8)/2007/398/VI/AS w sprawie
zatwierdzenia taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwa Energetyki
Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹ w Obornikach nastêpuj¹ce
oczywiste omy³ki: w czêci IV pkt 1, ppkt 1.1:
- cena za zamówion¹ moc ciepln¹ - rata miesiêczna brutto
(z³/MW/m-c) dla grupy odbiorców K- 4 jest: 3.286,88
powinno byæ: 3.931,38;
- cena ciep³a brutto (z³/GJ) dla grupy odbiorców K- 4 jest:
33,64 powinno byæ: 33,65.

UZASADNIENIE
W dniu 25 lipca 2007 r. zosta³a wydana decyzja
nr OPO-4210-27(8)/2007/398/VI/AS w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciep³a Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej
sp. z o.o. siedzib¹ w Obornikach. W dniu 2 sierpnia 2007 r.
Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o, o sprostowanie informuj¹c,
i¿ w treci przekazanej do zatwierdzenia taryfy, w podanej dla
grupy K  4 racie miesiêcznej ceny za zamówion¹ moc ciepln¹
brutto oraz w cenie ciep³a brutto wkrad³y siê b³êdy rachunkowe. B³êdy te s¹ oczywistymi omy³kami. Rata miesiêczna
netto oraz cena ciep³a netto wynikaj¹ z przedstawionej przez
Przedsiêbiorstwo kalkulacji i zosta³y w taryfie podane prawid³owo. Natomiast ceny brutto powinny uwzglêdniaæ podatek

od towarów i us³ug (VAT) w wysokoci 22%. Rata miesiêczna
ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ stanowi iloraz rocznej ceny
brutto (podanej w prawid³owej wysokoci) podzielonej przez
12 zgodnie z §22 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z 9
padziernika 2006 r. w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ z tytu³u zaopatrzenia
w ciep³o (Dz.U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423). Nale¿y zaznaczyæ,
i¿ b³êdy te nie mia³y wp³ywu na treæ rozstrzygniêcia zawartego w decyzji.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze - postanowi³em sprostowaæ te
oczywiste omy³ki.

POUCZENIE
1. Na niniejsze postanowienie s³u¿y za¿alenie do S¹du
Okrêgowego w Warszawie - S¹du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, za moim porednictwem, w terminie tygodniowym od dnia dorêczenia postanowienia (art. 113 §3
Kodeksu postêpowania administracyjnego, oraz art. 47946 pkt
2 Kodeksu postêpowania cywilnego i art. 479 55
w zwi¹zku z art. 47932 §1 i art. 47947 §1 tego Kodeksu).
2. Za¿alenie na postanowienie powinno czyniæ zadoæ
wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onego postanowienia i wartoci
przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek
o uchylenie albo o zmianê postanowienia w ca³oci lub czêci

(art. 47949 w zwi¹zku z art. 47955 Kodeksu postêpowania
cywilnego). Za¿alenie nale¿y przes³aæ na adres Zachodniego
Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki, ul. Wierzbiêcice 1, 61-569 Poznañ.
Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak

