Adres do korespondencji:
ENEA Operator Sp. z o.o.
(nazwa jednostki organizacyjnej)
ul. ............................., xx-xxx (miejscowość)

Nr ewidencyjny: ...........................................

Umowa nr ...................................
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
zawarta w (miejscowość) w dniu ........................... roku, zwana dalej „Umową”, pomiędzy:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
(nazwa podmiotu i adres siedziby podmiotu)

nr tel.: ...........................................................; adres e-mail: ...........................................................;
Nr KRS ................................../zarejestrowany w CEIDG*, NIP: .................................., kapitał zakładowy
równy: ........................ zł, kapitał zakładowy wpłacony w wysokości: ........................ zł,/kapitał zakładowy
wpłacony w całości,* zwany dalej „Odbiorcą”, który przy zawarciu Umowy jest reprezentowany przez:
1. (imię nazwisko - stanowisko)
2. (imię nazwisko - stanowisko)
a
ENEA Operator Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska
58, kod pocztowy: 60-479 Poznań, NIP: 782-23-77-160, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000269806, kapitał zakładowy równy:
4 683 073 700,00 zł, zwaną dalej „OSD”, reprezentowaną przez:
(imię nazwisko - stanowisko) – pełnomocnika OSD.
Odbiorca i OSD będą łącznie nazywani jako „Strony”, a każdy oddzielnie jako „Strona”.

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem Umowy jest określenie warunków świadczenia przez OSD usług dystrybucji energii
elektrycznej, zwanych dalej „usługami dystrybucji”, na rzecz Odbiorcy, w związku z zawartą przez
Odbiorcę umową sprzedaży energii elektrycznej.
Szczegółowe warunki świadczenia usług dystrybucji, a także prawa oraz obowiązki OSD i Odbiorcy
w tym zakresie określone są w Taryfie i IRiESD, a także w Ogólnych warunkach umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej OSD,
zwanych dalej „OWU”, które stanowią integralną część Umowy.
OSD zobowiązuje się na warunkach określonych w Taryfie i IRiESD oraz Umowie i OWU, w okresie
obowiązywania Umowy świadczyć usługi dystrybucji do obiektu wskazanego w Załączniku nr 1 do
Umowy, zwanego dalej „Obiektem”.
Odbiorca zobowiązuje się do postępowania w związku z pobieraniem energii elektrycznej w sposób
zgodny z Taryfą i IRiESD oraz Umową i OWU, z uwzględnieniem charakteru Obiektu.

§2
Warunki realizacji Umowy
1. Techniczne warunki świadczenia usług dystrybucji dla Obiektu zostały określone w Załączniku nr 1 do
Umowy.
2. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest jednoczesne obowiązywanie umowy
o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy OSD a Sprzedawcą lub Sprzedawcą rezerwowym
oraz umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą lub
Sprzedawcą rezerwowym.
3. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe jest podmiot wskazany – z upoważnienia
Odbiorcy – przez Sprzedawcę albo Sprzedawcę rezerwowego – gdy zawarta przez Sprzedawcę
rezerwowego umowa sprzedaży energii elektrycznej jest realizowana przez OSD na podstawie
postanowień Umowy.
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4. Rozliczenia z tytułu świadczonych usług dystrybucji odbywać się będą w 1-miesięcznym okresie
rozliczeniowym.
5. Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty należności za świadczone usługi dystrybucji i innych należności
wynikających z Umowy na podstawie otrzymywanych dokumentów finansowych.
6. Strony ustalają, że termin płatności za świadczone usługi dystrybucji przypada na 20 dzień miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zakończył się okres rozliczeniowy, którego dotyczy dokument
finansowy. OSD dostarczy Odbiorcy dokument finansowy za świadczone usługi dystrybucji co najmniej
7 dni przed wskazanym terminem płatności. W razie dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego
w późniejszym terminie, termin płatności ulega przesunięciu o ilość dni opóźnienia w przekazaniu
dokumentu finansowego. Niezależnie od tego, Odbiorca zobowiązany jest poinformować OSD
w przypadku nieotrzymania dokumentu finansowego w terminie 13 dni od zakończenia miesiąca,
w którym zakończył się okres rozliczeniowy.
7. Strony ustalają, że termin płatności innych należności wynikających z Umowy wynosi 14 dni od daty
wystawienia dokumentu finansowego. OSD dostarczy Odbiorcy dokument finansowy za inne
należności wynikające z Umowy co najmniej 5 dni przed wskazanym terminem płatności. W razie
dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego w późniejszym terminie, termin płatności ulega
przesunięciu o ilość dni opóźnienia w przekazaniu dokumentu finansowego.
8. Do praw i obowiązków OSD i Odbiorcy stosuje się postanowienia OWU dotyczące odbiorców z ........
grupy przyłączeniowej.**
§3
Oświadczenia Odbiorcy
1. Odbiorca oświadcza, że adresem na który należy wysyłać dokumenty finansowe, w tym faktury VAT,
a także korespondencję związaną z realizacją i z obowiązywaniem Umowy jest: adres siedziby
Odbiorcy./ul. .............................., xx-xxx (miejscowość).*
2. Odbiorca oświadcza, że:
1) posiada tytuł prawny do korzystania z Obiektu/nie posiada tytułu prawnego do korzystania z Obiektu,
ale nim dysponuje;*
2) jest podatnikiem podatku od towarów i usług pod numerem identyfikacyjnym określonym
w komparycji Umowy;
3) przed podpisaniem Umowy otrzymał i zapoznał się z OWU;
4) przed podpisaniem Umowy zapoznał się z Taryfą oraz IRiESD;
5) posiada koncesję/nie posiada koncesji* na dystrybucję energii elektrycznej obejmującą Obiekt;
6) jest/nie jest* operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i płatnikiem opłaty OZE.
3. Odbiorca wyraża zgodę na udostępnianie danych pomiarowych Sprzedawcy lub Sprzedawcy
rezerwowemu oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe Sprzedawcy lub
Sprzedawcy rezerwowego.

1.

2.
3.

4.
5.

§4
Informacje o sprzedaży energii elektrycznej
Sprzedawcą Odbiorcy jest podmiot z którym Odbiorca posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej,
wskazany w powiadomieniu OSD o umowie sprzedaży energii elektrycznej zawartej z tym Sprzedawcą
zgodnie z OWU, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji powiadomienia przez OSD.
Zmiany Sprzedawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia OSD o nowej umowie
sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą, zgodnie z OWU.
Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania OSD o zmianach dokonanych w umowie
sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą lub Sprzedawcą rezerwowym, które mają
wpływ na realizację Umowy.
Sprzedawcą rezerwowym Odbiorcy jest podmiot wskazany w powiadomieniu OSD o umowie
sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcą.
Odbiorca wyraża zgodę na zawarcie przez OSD, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, umowy sprzedaży
energii elektrycznej ze Sprzedawcą rezerwowym, o którym mowa w Umowie, na warunkach i zasadach
określonych przez tego Sprzedawcę rezerwowego, chyba że Odbiorca inaczej określi te warunki
i zasady, a Sprzedawca rezerwowy wyrazi na nie zgodę.
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6. Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, a wskazanie nowego Sprzedawcy
rezerwowego następuje w powiadomieniu OSD o umowie sprzedaży energii elektrycznej zawartej ze
Sprzedawcą zgodnie z OWU. Odbiorca może również zmienić Sprzedawcę rezerwowego poprzez
pisemne wskazanie OSD nowego Sprzedawcy rezerwowego.

1.
2.

3.
4.
5.

1.
2.

3.
4.

*
**
***
****

§5
Okres obowiązywania Umowy
Umowa zostaje zawarta i zaczyna obowiązywać z dniem podpisania przez obie Strony.
Rozpoczęcie realizacji Umowy następuje z dniem .......................... r./zainstalowania układu
pomiarowo-rozliczeniowego w terminie uzgodnionym z Odbiorcą./rozpoczęcia sprzedaży energii
elektrycznej przez Sprzedawcę lub Sprzedawcę rezerwowego zgodnie z OWU.*
Umowa obowiązuje na czas nieokreślony./określony do dnia .......................... r.*
Tryb i warunki zmiany lub rozwiązania Umowy zostały określone w OWU.
Jeżeli Strony były związane wcześniejszą umową o świadczenie usług dystrybucji do Obiektu, z dniem
wejścia w życie Umowy postanowienia Umowy zastępują postanowienia tej wcześniejszej umowy
o świadczenie usług dystrybucji.
§6
Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym powyżej, zastosowanie mają postanowienia OWU.
Administratorem danych osobowych zawartych w Umowie oraz uzyskanych w związku z jej realizacją
jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska
58, kod pocztowy: 60-479 Poznań. Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na
zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2016 r. poz. 922 z późniejszymi zmianami), w celu zawarcia i wykonania Umowy oraz mogą być
udostępniane innym podmiotom w celu wykonania Umowy, a w szczególności podmiotom
świadczącym na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. usługi w zakresie odczytów i pozyskiwania danych
pomiarowych, przeprowadzania kontroli, remontów i usuwania awarii, prowadzenia rozliczeń,
dochodzenia należności, obsługi i utrzymania systemów informatycznych.***
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
Integralną część Umowy stanowią OWU oraz następujące Załączniki do Umowy:
1) Techniczne warunki świadczenia usług dystrybucji;
2) Zasady naliczania opłaty jakościowej, opłaty końcowej i opłaty OZE;****
3) inne ................. (np. pełnomocnictwo udzielone przez Odbiorcę).*
ODBIORCA

OSD

...............................................

.................................................

czytelny podpis Odbiorcy
albo podpis i pieczątka imienna

podpis i pieczątka imienna

- niepotrzebne skreślić
- dotyczy odbiorców zaliczonych do VI grupy przyłączeniowej zasilanych z sieci niskiego napięcia o mocy umownej większej od 40 kW lub
z sieci o napięciu większym od 1 kV
- dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub zawodową
- załącznik dołączany do Umowy, gdy którekolwiek oświadczenie w § 3 ust. 2 pkt. 5) lub 6) Umowy jest twierdzące
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Dobrowolne oświadczenia Odbiorcy:***
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach prowadzenia badań opinii publicznej,
promocji i konkursów, a także na ich udostępnianie przez OSD podmiotom realizujących wyżej wymienione
zadania na rzecz OSD.***

TAK

NIE

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OSD za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji
handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1219 z późniejszymi zmianami).***
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od OSD za pomocą środków komunikacji elektronicznej zawiadomień
związanych z wykonywaniem Umowy zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 z późniejszymi zmianami).***
Odbiorcy przysługuje prawo do odwołania zgody poprzez złożenie OSD pisemnego oświadczenia.***

ODBIORCA

.................................................
czytelny podpis Odbiorcy
albo podpis i pieczątka imienna
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Załącznik nr 1
do Umowy ................................... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
TECHNICZNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI
Pkt 1. Obiekt.
Lokalizacja Obiektu:
Nazwa/charakter Obiektu:
Podstawa przyłączenia
Obiektu do sieci:

Warunki przyłączenia
(nr, data):
Umowa o przyłączenie
do sieci (nr, data):

Pkt 2. Charakterystyka miejsca dostarczania. Moc umowna. Grupa taryfowa.1
Numer PPE:
Miejsce dostarczania
(granica własności):
Grupa przyłączeniowa:
Moc umowna [kW]:
Wybrana grupa taryfowa:
Wartość współczynnika mocy
tgφ0:
Planowana do pobrania
średnioroczna ilość energii
elektrycznej [kWh]

Pkt 3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy.1
Układ podstawowy
Dane:

Układ rezerwowy

Właściciel:

Dane:

Przekładniki prądowe:

(iIość) x
(przekładnia) A/A

(ilość) x
(przekładnia) A/A

Przekładniki napięciowe:

(iIość) x
(przekładnia) V/V

(iIość) x
(przekładnia) V/V

Właściciel:

Układ transmisji danych
pomiarowych :
Pomiar pobieranej mocy
oraz energii elektrycznej
na poziomie napięcia:

Pkt 4. Parametry ciągłości usług dystrybucji.2
1. Parametry ciągłości usługi w zakresie dopuszczalnych czasów trwania przerw w świadczeniu usług
dystrybucji określono w OWU./W zakresie dopuszczalnych czasów trwania przerw w świadczeniu usług
dystrybucji Strony ustalają następujące parametry ciągłości usługi:
1) dopuszczalne czasy trwania przerw planowanych:
a) czas trwania przerwy jednorazowej – do .…. godzin,
b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku kalendarzowego – do .…. godzin;
1
2

dla każdego miejsca dostarczania oddzielna tabela
zdanie pierwsze ust. 1 dotyczy wyłącznie odbiorców zaliczonych do IV grupy przyłączeniowej, pozostałe zapisy dotyczą odbiorców zaliczonych
do II lub III grupy przyłączeniowej; ust. 2 dotyczy odbiorców zaliczanych do II, III i IV grupy przyłączeniowej
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dopuszczalne czasy trwania przerw nieplanowanych:
a) czas trwania przerwy jednorazowej – do .…. godzin,
b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku kalendarzowego – do .…. godzin.
2. Do łącznych czasów trwania przerw planowanych i nieplanowanych w ciągu roku kalendarzowego
wlicza się jednorazowe przerwy długie i bardzo długie.
2)

Pkt 5. Dodatkowe zasady rozliczeń.3
1. Zasady wyznaczania oraz doliczania lub odliczania strat mocy i energii elektrycznej:
1) z tytułu zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu innym niż miejsce
dostarczania dolicza/odlicza się straty energii elektrycznej wykazywanej przez układ pomiaroworozliczeniowy;
2) z tytułu zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego po stronie ....... kV dolicza/odlicza* się
straty mocy i energii czynnej w wysokości ....... % i straty energii biernej w wysokości ....... %;
3) z tytułu zasilania Odbiorcy linią nie będącą własnością OSD, ilość pobranej przez Odbiorcę
energii czynnej zwiększa się o ....... % na pokrycie strat;
4) zasady opisane w ust. 2 i ust. 3 stosuje się w przypadku uszkodzenia lub braku urządzeń do
pomiaru wielkości strat;
5) (inne zasady stosownie do stanu faktycznego).
Pkt 6. Szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń.4
1. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad
i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub ciepła (Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 924) ustala się dla roku zawarcia Umowy,
następujące wielkości dopuszczalnego poboru mocy dla Obiektu.
Stopień
zasilania

Moc [kW] w ciągu całej doby
Przyłącze nr 1

Przyłącze nr ......

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2. O obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania i przewidywanych na następne
12 godzin Odbiorca powiadamiany będzie drogą radiową w komunikatach energetycznych
nadawanych w programie l Polskiego Radia S.A. o godzinie 755 i o godzinie 1955 lub w szczególnie
uzasadnionych przypadkach telefonicznie, w postaci komunikatów dyspozytorskich wydawanych przez
właściwą terenowo dyspozycję ruchu OSD.
3. Powiadomienia, o których mowa w punkcie powyższym, przekazywane w postaci komunikatów
dyspozytorskich, posiadają moc nadrzędną w stosunku do powiadomień w komunikatach radiowych.
Do telefonicznego przyjmowania powiadomień uprawnieni są przedstawiciele Odbiorcy wymienieni
w ust. 5.
4. Jeżeli żadna ze Stron, w terminie 30 dni przed upływem okresu obowiązywania ograniczeń, nie zgłosi
zmian w zapisach dotyczących wprowadzania ograniczeń, to przyjmuje się, że obowiązują one przez
kolejny rok.

3

4

należy wykreślić lub dostosować zapisy – stosownie do stanu faktycznego i prawnego w przypadku zainstalowania układu pomiaroworozliczeniowego w miejscu innym niż miejsce dostarczania oraz braku urządzeń do pomiaru wielkości strat
dotyczy odbiorców zamawiających moc umowną powyżej 300 kW
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5. Wykaz przedstawicieli Odbiorcy uprawnionych do przyjmowania telefonicznych uprzedzeń
o planowanych ograniczeniach i poleceń dyspozytorskich w zakresie ograniczeń poboru mocy:
(imię i nazwisko)

e-mail: .........................

(imię i nazwisko)

e-mail: .........................

tel.
tel. kom.
tel.
tel. kom.

(xx) xxx xx xx
xxx xx xx xx
(xx) xxx xx xx
xxx xx xx xx

6. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazywania OSD informacji w formie pisemnej
o zmianach danych zawartych w ust. 5.
7. Zmiana danych wyszczególnionych w ust. 1 i zaakceptowanych przez OSD lub danych zawartych
w ust. 5 nie wymaga zmiany Umowy, przy czym Strony, dla zachowania skuteczności dokonanych
zmian, zobowiązują się do przekazywania aktualnych danych w formie pisemnej.
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Załącznik nr 2
do Umowy ................................... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
ZASADY NALICZANIA OPŁATY JAKOŚCIOWEJ, OPŁATY KOŃCOWEJ I OPŁATY OZE
I. Rozliczenia usług dystrybucji w zakresie opłaty jakościowej i opłaty końcowej
1. W przypadku, gdy energia elektryczna, która jest pobierana z sieci dystrybucyjnej OSD jest kupowana
zarówno na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w Obiekcie, jak i na
użytek własny Odbiorcy (jako odbiorcy końcowego) lub gdy moc umowna jest przeznaczona zarówno
na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w Obiekcie, jak i na użytek
własny Odbiorcy (dla Odbiorcy jako odbiorcy końcowego lub na potrzeby odbiorców końcowych
przyłączonych do Odbiorcy), lub też gdy Odbiorca jest sprzedawcą energii elektrycznej odbiorcom
końcowym przyłączonym do sieci, urządzeń lub instalacji Obiektu, Odbiorca zobowiązuje się
przekazywać OSD, zgodnie z poniższymi zasadami i na wzorze oświadczenia określonym w pkt. III
niniejszego załącznika, odpowiednio oświadczenia:
1) o zużyciu energii elektrycznej – na potrzeby naliczania opłaty wynikającej ze stawki jakościowej
(dalej „opłata jakościowa”);
2) o przeznaczeniu mocy umownej – na potrzeby naliczania opłaty końcowej wynikającej ze stawki
opłaty przejściowej (dalej „opłata końcowa”).
2. Wypełnione przez Odbiorcę oświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być przesłane do OSD
faksem lub pocztą elektroniczną (w formie zeskanowanego dokuemntu) w terminie 3 dni roboczych
oraz listem poleconym (oryginał) w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu każdego okresu
rozliczeniowego na dane teleadresowe OSD wskazane w Umowie.
3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, powinny być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Odbiorcy zgodnie z przepisami prawa.
4. W przypadku nieprzekazania przez Odbiorcę do OSD oświadczeń zgodnie z postanowieniami
niniejszego załącznika, jak i w przypadku przekazania błędnych danych, odpowiedzialność, w tym
z tytułu naruszenia obowiązków określonych przepisami powszechnie obowiązującymi, ponosi
Odbiorca na zasadach ogólnych.
5. Zasady dotyczące naliczenia opłaty jakościowej:
1) Rozliczanie przez OSD opłaty jakościowej będzie dokonywane w oparciu o składane przez
Odbiorcę oświadczenia o zakupie energii elektrycznej na użytek własny (jako odbiorca końcowy),
zakupie energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji
energii elektrycznej, zgodnie z art. 3 pkt. 13a) ustawy Prawo energetyczne oraz o ilości energii
elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych korzystających z krajowego systemu
elektroenergetycznego przyłączonych do Odbiorcy lub przyłączonych do operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego
koncesję na przesyłanie lub dystrybucję energii elektrycznej, którzy są przyłączeni do Odbiorcy.
2) W przypadku niedostarczenia przez Odbiorcę stosownego oświadczenia w terminie określonym
w ust. 2, OSD będzie naliczać opłatę jakościową od całości ilości energii elektrycznej pobranej przez
Odbiorcę z sieci dystrybucyjnej OSD.
3) Odbiorca może dokonać korekty złożonego oświadczenia o zużyciu energii elektrycznej.
W przypadku składania poprawionego oświadczenia, Odbiorca powinien wskazać przyczyny
dokonania korekty. W przypadku złożenia poprawionego oświadczenia, OSD i Odbiorca dokonają
stosownej korekty rozliczeń.
6. Zasady dotyczące naliczenia opłaty końcowej:
1) Rozliczanie przez OSD opłaty końcowej będzie dokonywane w oparciu o składane przez Odbiorcę
oświadczenia o przeznaczeniu określonej liczbowo części mocy umownej dla danego miejsca
dostarczania na własny użytek (jako odbiorca końcowy), na potrzeby odbiorców końcowych
przyłączonych do Odbiorcy lub na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej, zgodnie z art. 3 pkt. 13a) ustawy Prawo energetyczne.
2) W przypadku niedostarczenia przez Odbiorcę stosownego oświadczenia w terminie określonym
w ust. 2 albo w przypadku niedostarczenia przez Odbiorcę nowego oświadczenia w przypadku
zmiany mocy umownej, OSD będzie naliczać opłatę końcową od całości zamówionej mocy
umownej, z zastrzeżeniem pkt. 3).
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3) Odbiorca nie jest zobowiązany do przesyłania oświadczenia o przeznaczeniu mocy umownej dla
kolejnego okresu rozliczeniowego w przypadku braku zmiany w przeznaczeniu zamówionej mocy
w stosunku do wcześniej złożonego oświadczenia. W takim wypadku OSD będzie naliczać opłatę
końcową zgodnie z wartościami wskazanymi w ostatnim oświadczeniu złożonym przez Odbiorcę.
4) Odbiorca może dokonać korekty złożonego oświadczenia o przeznaczeniu zamówionej mocy
umownej. W przypadku składania poprawionego oświadczenia, Odbiorca powinien wskazać
przyczyny dokonania korekty. W przypadku złożenia poprawionego oświadczenia, OSD i Odbiorca
dokonają stosownej korekty rozliczeń.
II. Rozliczenia usług dystrybucji w zakresie opłaty OZE
1. W przypadku, gdy:
1) energia elektryczna jest pobierana z sieci i zużywana przez Odbiorcę na użytek własny (jako
odbiorca końcowy, w tym jako odbiorca przemysłowy) lub na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub
dystrybucji energii elektrycznej w Obiekcie; lub też
2) gdy Odbiorca wskazany powyżej sprzedaje energię elektryczną przynajmniej jednemu odbiorcy
końcowemu, w tym odbiorcy przemysłowemu, lub przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącemu
płatnikiem opłaty OZE, przyłączonemu do sieci, urządzeń lub instalacji Obiektu;
Odbiorca zobowiązuje się przekazywać OSD, zgodnie z poniższymi zasadami i na wzorze
oświadczenia określonym w pkt. III niniejszego załącznika, oświadczenie o ilości energii elektrycznej
na potrzeby naliczania opłaty OZE.
2. Wypełnione przez Odbiorcę oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być przesłane do OSD
na dane teleadresowe OSD wskazane w Umowie, przy czym w terminie do 5 dnia miesiąca
następującego po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego:
1) Odbiorca powinien nadać oryginał oświadczenia listem poleconym; oraz
2) Odbiorca powinien przesłać kopię oświadczenia faksem lub pocztą elektroniczną (w formie
zeskanowanego dokumentu).
3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, powinno być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione
do reprezentowania Odbiorcy zgodnie z przepisami prawa.
4. W przypadku nieprzekazania przez Odbiorcę do OSD oświadczenia zgodnie z postanowieniami
niniejszego załącznika, jak i w przypadku przekazania błędnych danych, odpowiedzialność, w tym
z tytułu naruszenia obowiązków określonych przepisami powszechnie obowiązującymi, ponosi
Odbiorca na zasadach ogólnych.
5. Zasady dotyczące naliczenia opłaty OZE:
1) Rozliczanie przez OSD opłaty OZE będzie dokonywane w oparciu o składane przez Odbiorcę
oświadczenie o ilości energii elektrycznej pobranej z sieci i zużytej przez:
a) Odbiorcę na użytek własny (jako odbiorca końcowy),
b) Odbiorcę na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, zgodnie
z art. 3 pkt. 13a) ustawy Prawo energetyczne,
c) odbiorców końcowych:
(i) przyłączonych do sieci Odbiorcy – przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego
działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej,
niebędącego płatnikiem opłaty OZE, lub
(ii) przyłączonych do sieci Odbiorcy – przedsiębiorstwa energetycznego wytwarzającego energię
elektryczną, przyłączonego do sieci OSD bezpośrednio lub poprzez sieć przedsiębiorstwa
energetycznego świadczącego na ich rzecz usługę przesyłania lub dystrybucji energii
elektrycznej.
2) W przypadku gdy Odbiorca jest przyłączony do sieci OSD i sieci innych płatników opłaty OZE,
wskazane w oświadczeniu ilości energii elektrycznej objęte obowiązkiem opłaty OZE powinny być
proporcjonalne do ilości energii elektrycznej:
a) pobranej z sieci OSD oraz z sieci innych płatników opłaty OZE – w przypadku, gdy Odbiorca jest
przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność gospodarczą w zakresie
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, niebędącym płatnikiem opłaty OZE,
b) wprowadzonej do sieci OSD oraz do sieci innych płatników opłaty OZE – w przypadku, gdy
Odbiorca jest przedsiębiorstwem energetycznym wytwarzającym energię elektryczną.
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3) W przypadku niedostarczenia przez Odbiorcę stosownego oświadczenia w terminie określonym
w ust. 2, OSD będzie naliczać opłatę OZE od całości ilości energii elektrycznej pobranej przez
Odbiorcę z sieci dystrybucyjnej OSD.
4) Odbiorca może dokonać korekty złożonego oświadczenia o ilości energii elektrycznej. W takim
wypadku Odbiorca powinien złożyć poprawione oświadczenie, wraz ze wskazaniem przyczyny
dokonania korekty. W przypadku złożenia poprawionego oświadczenia, OSD i Odbiorca dokonają
stosownej korekty rozliczeń.
6. W przypadku, gdy Odbiorca jest płatnikiem opłaty OZE, opłatę OZE w zakresie energii elektrycznej
zużywanej przez Odbiorcę jako odbiorcę końcowego:
1) w Obiekcie przyłączonym do sieci objętej obszarem działania tego Odbiorcy jako operatora systemu
dystrybucyjnego elektroenergetycznego, opłatę OZE nalicza Odbiorca;
2) w Obiekcie przyłączonym do sieci nie objętej obszarem działania tego Odbiorcy jako operatora
systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, opłatę OZE nalicza OSD.
III. Wzory oświadczeń
1. Integralną część niniejszego załącznika stanowią:
1) Wzór oświadczenia o zużyciu energii elektrycznej – dotyczy opłaty jakościowej.
2) Wzór oświadczenia o przeznaczeniu mocy umownej – dotyczy opłaty końcowej.
3) Wzór oświadczenia o ilości energii elektrycznej – dotyczy opłaty OZE.
2. Zmiana przez OSD wzorów oświadczeń określonych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie
przekazania Odbiorcy nowych wzorów oświadczeń przy zachowaniu formy pisemnej.
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