
 

 
PREZES 

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
DRG.DRG-2.4212.1.2023.KGa 

Warszawa, dnia 10 stycznia 2023 r. 
 

 
 
 

 

 

 

POSTANOWIENIE 

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000, ze zm.), w związku z  art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, ze zm.),  

prostuje się 

oczywistą omyłkę w załączniku do decyzji Prezesa URE z dnia 30 grudnia 2022 r. znak: DRG.DRG-
2.4212.85.2022.KGa w sprawie zatwierdzenia ustalonej przez G.EN. Operator Sp. z o.o. z siedzibą 
w Tarnowie Podgórnym (dalej „Przedsiębiorstwo”) Zmiany nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 18,  

poprzez  

zastąpienie w punkcie 2 Zmiany nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 18 wyrazów:  

„W Rozdziale 5 Taryfy zatytułowanym „WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTAWĘ 
PALIWA GAZOWEGO” litera a) otrzymuje następujące brzmienie: 

a) Stawki opłat za usługę dystrybucyjną” 

wyrazami: 

„W Rozdziale 5 Taryfy zatytułowanym „WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTAWĘ 
PALIWA GAZOWEGO” litera b) otrzymuje następujące brzmienie: 

b) Stawki opłat za usługę dystrybucyjną”. 

UZASADNIENIE 

Decyzją z dnia 17 listopada 2022 r. znak: DRG.DRG-2.4212.58.20221.KGa ogłoszoną w „Biuletynie 
Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa gazowe” nr 115 (2632) z dnia 18 listopada 
2022 r., zatwierdziłem, ustaloną przez Przedsiębiorstwo Taryfę dla paliw gazowych nr 18 na 
okres do dnia 31 marca 2023 r. Według oświadczenia Przedsiębiorstwa zawartego w piśmie 
z dnia 5 grudnia 2022 r. znak: BS/GE-KT/ML/22/25157, taryfa ta została wprowadzona do 
stosowania w dniu 3 grudnia 2022 r. Następnie decyzją z dnia 30 grudnia 2022 r. znak: DRG.DRG-
2.4212.85.20221.KGa ogłoszoną w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa 
gazowe” nr 145 (2662) z dnia 30 grudnia 2022 r., zatwierdziłem, ustaloną przez Przedsiębiorstwo 
Zmianę nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 18. 

Pismem z dnia 3 stycznia 2023 r. znak BS/GE-KT/ML/23/2 Przedsiębiorstwo wystąpiło do 
Prezesa URE z wnioskiem o sprostowanie błędu pisarskiego w zatwierdzonej zmianie taryfy 
poprzez zastąpienie w punkcie drugim treści zmiany litery „a)” literą „b)”.  

Zgodnie z art. 113 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej 
może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie 

i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. 

Zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 30 grudnia 2022 r. znak: DRG.DRG-2.4212.85.2022.KGa, 
na wniosek Przedsiębiorstwa, Zmiana nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 18 dotyczy zmiany 
stawek opłat za usługi dystrybucji paliw gazowych, które w Taryfie dla paliw gazowych nr 18 
Przedsiębiorstwa ujęte są w rozdziale 5 lit. b) Wysokość cen i stawek opłat za dostawę paliwa 
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gazowego. Natomiast rozdział 5 lit. a) dotyczy cen paliw gazowych i stawek opłat 
abonamentowych i nie obejmuje stawek opłat za usługi dystrybucji tych paliw. 

Ceny paliw gazowych i stawki opłat abonamentowych, ujęte w rozdziale 5 lit. a) Taryfy dla paliw 
gazowych nr 18 nie uległy zmianie na podstawie Zmiany nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 18. 

Charakter omyłki, o której sprostowanie Przedsiębiorstwo wnioskuje, polegającej na błędnym 
podaniu litery „a)” zamiast litery „b)” w pkt 2 Zmiany nr 1 Taryfy dla paliw gazowych nr 18, nosi 
znamiona oczywistej omyłki, stąd zaistniała konieczność jej sprostowania niniejszym 
postanowieniem. 

Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki w taryfie stanowiącej załącznik do decyzji ją 
zatwierdzającej ma ten skutek, że po jego wydaniu musi ona być wykonywana stosownie do treści 
zgodnej ze sprostowaniem. 

Mając powyższe na względzie, postanawiam jak w sentencji.  

POUCZENIE 

1. Na niniejsze postanowienie służy zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od dnia jego 
doręczenia (art. 113 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 30 ust. 4 ustawy 
– Prawo energetyczne w związku z art. 141 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 
art. 47946 pkt 2, art. 47947  § 1 i art. 47955 Kodeksu postępowania cywilnego; Dz. U z 2021 r. 
poz. 1805, ze zm.). 

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 w części (art. 47949 

w związku z art. 47955 Kodeksu postępowania cywilnego). 

3. Zażalenie na postanowienie Prezesa URE podlega opłacie stałej w kwocie 500 zł, zgodnie 
z 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 2022 r. poz. 1125). Opłatę uiszcza się na konto 
bankowe Sądu Okręgowego w Warszawie XVII Wydziału Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. Strona może ubiegać się o zwolnienie od kosztów sądowych, stosownie 
do przepisów Tytułu IV – Zwolnienie od kosztów sądowych ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych, albo o przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie adwokata 
lub radcy prawnego, stosownie do przepisów art. 117 Kodeksu postępowania cywilnego. 

Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki 

z upoważnienia 

 Jacek Loret 

Dyrektor 
Departamentu Rynku Paliw Gazowych 

/podpisano elektronicznie/ 

 

Otrzymuje: 
G.EN. Operator Sp. z o.o. 
ul. Dorczyka 1 
62-080 Tarnowo Podgórne 
/doręczenie elektroniczne/ 
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