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POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY 
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
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W odpowiedzi na Pana wystąpienie przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 30 sierpnia 2022 r. uprzejmie informuję, co następuje.Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) (dalej: Ustawa), Prezes URE umocowany jest w sprawach dotyczących zatwierdzania i kontrolowania stosowania taryf dla ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44, 45 i 46, w tym analizowania i weryfikowania kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwa energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat w taryfach. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że w myśl art. 47 tej ustawy wyłącznie Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz proponują okres ich obowiązywania. Jeżeli chodzi o ceny ciepła zatwierdzone przez Prezesa URE stosowne taryfy publikowane są na stronie internetowej https://bip.ure.gov.pl/bip/taryfy-i-inne-decyzje-b/cieploW art. 47 ust 1 zawarto również zapis, iż przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla paliw gazowych i energii, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE, oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje przedkładają Prezesowi URE taryfy oraz ich zmiany z własnej inicjatywy nie później niż w terminie dwóch miesięcy przed upływem okresu obowiązywania taryfy poprzedniej lub na żądanie Prezesa URE.Prezes URE mając również na uwadze gwarancje i bezpieczeństwo dostaw ciepła do odbiorców, w myśl art. 1 ust 1 pkt 2 ustawy, zobowiązany jest do równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.
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Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 grudnia 2021 r., Nr OWR.4210.40.2021.134.XX.DB została zatwierdzona taryfa dla ciepła ustalona przez Przedsiębiorstwo Fortum Power and Heat Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. Taryfę wprowadzono w życie dnia 1 stycznia 2022 r.Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2021 r., Nr OWR.4210.52.2021.1276.XXII.AM została zatwierdzona taryfa dla ciepła ustalona przez Przedsiębiorstwo Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu na okres jednego roku od dnia jej wprowadzenia do stosowania. Taryfa została wprowadzona do stosowania w dniu 1 stycznia 2022 r. Następnie decyzją z dnia 6 czerwca 2022 r. Prezes URE dokonał zmiany tej taryfy w zakresie wysokości określonych w niej cen i stawek opłat za ciepło. Została ona wprowadzona do stosowania w rozliczeniach z odbiorcami od dnia 1 lipca 2022 r.Obecnie w Południowo-Zachodnim Oddziale Terenowym z siedzibą we Wrocławiu Urzędu Regulacji Energetyki nie jest procedowany żaden wniosek taryfowy złożony przez któreś z w/w Przedsiębiorstw.Odnosząc się natomiast do zapytania o taryfę dla gazu PGNiG informuję, iż zostało ono przekazane do Departamentu Rynku Paliw Gazowych, bowiem taryfy tego Przedsiębiorstwa nie są rozpatrywane w Południowo-Zachodnim Oddziale Terenowym z siedzibą we Wrocławiu.Na zakończenie warto wskazać, że zgodnie z art. 5 ust 6 ustawy Przedsiębiorca zobowiązany jest do udzielania informacji (w sposób przejrzysty i zrozumiały) o zasadach rozliczeń oraz aktualnych taryfach obowiązujących Odbiorcę w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia zaistniałych zmian.

Informuję, że zgodnie z art 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UEJ 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 
(Dz.Vrz.UE L 119z 4.05.2016, s. 1, sprost: Dz.Urz.UE L 127z 23.05.2018, str. 2) (dalej: RODO):

1. Dane osobowe osób fizycznych gromadzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki są przetwarzane przez Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181, który jest administratorem danych osobowych.
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2. Dane osobowe sq przetwarzane na podstawie art 6 ust 1 lit c i e RODO. Dane osobowe przetwarzane sq w celu 
realizowania ustawowych obowiqzków przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i nie będq przekazywane do państw 
spoza Unii Europejskiej lub organizacji międzynarodowych.

3. Dane osobowe będq przechowywane przez okres wynikajqcy z obowiqzujqcego w Urzędzie Regulacji Energetyki 
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji Kancelaryjnej.

4. Osoba fizyczna ma prawo do żgdania od Prezesa URE dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania 
oraz prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Odbiorcami danych osobowych będq wyłgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.

6. Dane osobowe nie będq podlegały profilowaniu (zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegajqcemu na 
wykorzystywaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej).

7. W sprawach zwiqzanych z ochrong danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za 
pośrednictwem maila na adres: iod(a)ure.aov.pl lub pisemnie, przesyłajgc korespondencję na adres: Urzqd Regulacji 
Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych".

8. Podanie danych osobowych jest obowiqzkowe, gdyż wynika ze wskazanej w zawiadomieniu, wezwaniu, postanowieniu 
podstawy prawnej.

9. w przypadku podania danych osobowych osoby wyznaczonej do kontaktu, obowiqzku informacyjnego, 
o którym mowa w art 14 RODO, o przetwarzaniu i zakresie przetwarzania przez Prezesa URE danych osobowych tej 
osoby, wobec tej osoby dokonuje składajgcy wniosek, informujqc, że pełna treść Klauzuli informacyjnej znajduje się na 
stronie internetowej URE.

10. W zwigzku z aktualng sytuacjg epidemiologiczng w Polsce, proszę o bieżqce śledzenie informacji znajdujgcych się na 
stronie Urzędu Regulacji Energetyki: www.ure.gov.pl, w zakładce Aktualności, dotyczgcych dostępnej formy kontaktu z 
Urzędem.

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49-57,50-032 Wrocław teł.: 71 725 46 01 fax: 71 715 63 70 e mail: wroclaw@ure.gov.pl

http://www.ure.gov.pl
mailto:wroclaw@ure.gov.pl

