
Formularz zgłoszeniowy skargi lub wniosku 

Dane osoby zgłaszającej 

Imię i nazwisko:  

Adres:  

 e-mail  

Dodatkowe dane kontaktowe  

Zgłaszana sprawa 

Zgłoszenie jest: wnioskiem 

Temat zgłoszenia: Opłaty  za moc w firmach energetycznych 

Treść zgłoszenia:  

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą o zmiennym natężeniu , zmianom w 

istotny sposób podlega pobór mocy z sieci energetycznej. 

Firmy naliczają przy wzroście poboru mocy opłatę  w wysokości 70 PLN za każdy kW 

mocy. 

W przypadku nowych inwestycji temat wydaje się oczywisty , lecz  w przypadku 

rezygnacji  /czasowej/ z np. części przyznanej i opłaconej mocy powrót do poziomu 

wcześniej opłaconego jest traktowany tak samo jak nowe przyłącze a wysokość opłaty 

jest wyliczana jako różnica pomiędzy poziomem aktualnego poboru a mocą 

wnioskowaną. 

Nie budzi moich wątpliwości opłata  w rozwiązaniu uruchamiania nowych odbiorów  

jednakże dla stałego i ciągłego działania firmy , pobieranie tej opłaty za każde wznowienie 

mocy / do poziomu deklarowanego pierwotnie/ jest w aktualnej sytuacji wymuszeniem  

ze względu na brak niezależnych innych form dostawy energii elektrycznej.  

Oczekiwałbym zmiany w tych przepisach , które pozwalałyby na szybkie i skuteczne 

działania mające na celu elastyczne wykorzystanie mocy bez zbędnych wysokich/!/ opłat.  

 

Z poważaniem 

 

 

 



Uwagi: Kliknij tutaj i wpisz uwagi 

Klauzula informacyjna 

Informacje i dane do kontaktów w sprawie danych osobowych 

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-

583, Warszawa, e-mail: AD@kprm.gov.pl.  

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Inspektor Ochrony Danych, Kancelaria Prezesa Rady 

Ministrów, Aleje Ujazdowskie 1/3, 00-583, Warszawa, e-mail: IOD@kprm.gov.pl. 

Informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrywania i załatwiania korespondencji 

wpływającej do KPRM a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny spoczywający na 

administratorze danych osobowych, który wynika z  przepisów o postępowaniu administracyjnym, 

i petycjach, a także wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania i załatwienia korespondencji wpływającej 

oraz po ich załatwieniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania może być 

nierozpatrzenie korespondencji wpływającej. 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych 

podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.  

Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych 

osobowych, posiadających uprawnienia do ich przetwarzania. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora danych osobowych:  

• dostępu do swoich danych osobowych,  

• ich sprostowania,  

• ograniczenia ich przetwarzania, 

• przeniesienia danych do innego administratora danych osobowych. 

Żądanie realizacji wyżej wymienionych praw proszę przesłać w formie pisemnej do administratora 

danych osobowych (adres podany wyżej, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”).  

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

mailto:AD@kprm.gov.pl
mailto:IOD@kprm.gov.pl


Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu. 
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