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POSTANOWIENIE NR OPO.4210.16.2017.ASZ1
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 20 czerwca 2017 r.
Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz w związku z art. 30 ustawy z 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 ze zm.)
postanawiam
sprostować w załączniku do decyzji z 19 czerwca 2017 r. nr OPO.4210.16.2017.ASz1 w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu następującą oczywistą omyłkę. W części
IV zatytułowanej "RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT (NETTO)":
1) punkt 1.1. otrzymuje brzmienie:
"1.1. Do dnia wejścia w życie taryfy dla ciepła firmy SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. dla odbiorców z grupy
E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG i E/SW1/WG/NP, przyłączonych do sieci ciepłowniczej nr 1, w zakresie
wytwarzania ciepła stosowane będą: cena ciepła, cena za zamówioną moc cieplną oraz cena nośnika ciepła wg
taryfy Veolia Energia Poznań ZEC S.A."
2) dodaje się punkt 1.2. w brzmieniu:
"1.2. Od dnia wejścia w życie taryfy dla ciepła firmy SUEZ Zielona Energia sp. z o.o. dla odbiorców z grupy
E/SW1, E/SW1/WI, E/SW1/WG i E/SW1/WG/NP, przyłączonych do sieci ciepłowniczej nr 1, w zakresie
wytwarzania ciepła stosowane będą średnioważone ceny za moc zamówioną, ciepło i nośnik ciepła:
a) Średnioważona cena za moc zamówioną, obliczana ze wzoru:
Cms = ( CmVeolia x 0,9894 + CmSUEZ x 0,0106 )
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
- Cms – średnioważona cena za zamówioną moc cieplną,
- CmVeolia – cena za moc zamówioną ze źródła Veolia Energia Poznań ZEC SA, zasilającego sieć nr 1,
- CmSUEZ – cena za moc zamówioną ze źródła SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. zasilającego sieć nr 1,
b) Średnioważona cena ciepła, obliczana ze wzoru:
Ccs = ( CcVeolia x 0,9626 + CcSUEZ x 0,0374 )
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
- Ccs – średnioważona cena ciepła,
- CcVeolia – cena ciepła źródła Veolia Energia Poznań ZEC SA, zasilającego sieć nr 1,
- CcSUEZ – cena ciepła źródła SUEZ Zielona Energia Sp. z o.o. zasilającego sieć nr 1,
c) Średnioważona cena nośnika ciepła, obliczana ze wzoru:
Cns = CnVeolia
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
- Cns – średnioważona cena nośnika ciepła,
- CnVeolia – cena nośnika ciepła źródła Veolia Energia Poznań ZEC SA, zasilającego sieć nr 1,
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UZASADNIENIE
W dniu 19 czerwca 2017 r. została wydana decyzja nr OPO.4210.16.2017.ASz1 w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla ciepła Veolia Energia Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu. Po wydaniu ww. decyzji stwierdzono, iż
w części IV zatytułowanej "RODZAJE ORAZ WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT (NETTO)" brakuje
zapisu odnoszącego się do okresu przejściowego, do dnia wejścia w życie taryfy dla ciepła firmy SUEZ
Zielona Energia sp. z o.o., dotyczącego cen dla odbiorców ciepła, przyłączonych do sieci ciepłowniczej nr 1.
Błąd ten jest oczywistą omyłką.
Uwzględniając powyższe - postanowiłem sprostować tę oczywistą omyłkę.
POUCZENIE
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. 479 55 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 z siedzibą w Poznaniu
(-) Irena Gruszka

1. Veolia Energia Poznań S.A., ul. Energetyczna 3, 61-016 Poznań.
2. Wojewoda Wielkopolski

