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WNIOSEK DOTYCZĄCY PLANU OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE

ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Dane obiektu oraz dane kontaktowe:
nazwa obiektu

Pełnomocnik (osoba uprawomocniona do składania oświadczeń w imieniu odbiorcy energii elektrycznej zgodnie z wymogami prawa polskiego)

przeznaczenie obiektu

Pełnomocnik (osoba uprawomocniona do składania oświadczeń w imieniu odbiorcy energii elektrycznej zgodnie z wymogami prawa polskiego)

adres obiektu: ulica, nr domu, lokalu

działając w imieniu:

kod pocztowy

pełna nazwa odbiorcy energii elektrycznej

miejscowość

e-mail

adres siedziby: ulica, nr domu, lokalu

nr telefonu do komunikacji w przypadku wprowadzenia ograniczeń

kod pocztowy

miejscowość

NIP

1.

KRS

Wnoszę/imy o:
1)
ustalenie / zmianę poziomu mocy bezpiecznej Pb wymaganej do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze
2)

energii elektrycznej w wysokości:
kW.
określenie dopuszczalnego poboru mocy elektrycznej wg stopni zasilania odpowiednio do sposobu zamawiania mocy:
Dopuszczalny pobór mocy elektrycznej wg stopni zasilania w kW

Stopień
zasilania

11/Pu

Przyłącze I
Przyłącze II
Obiekt ***
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PPE
PPE
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*

**

*

**

*
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* prosimy o wpisanie 10 znaków końcówki nr PPE wg przykładu PL000001XXXXX0000000000000000XXXX (dostępnego np. na fakturze)
** moc umowna
*** dotyczy przypadku, w którym wszystkie przyłącza służą do zasilania tego samego zespołu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie
2.

Oświadczam/y, że
1)
wnioskowana powyżej wielkość mocy bezpiecznej wynika z:

przyczyna zmiany mocy bezpiecznej/ podstawy ustalenia wielkości mocy

2)

wnioskowana wielkość/zmiana mocy bezpiecznej uwzględnia przepis §3 ust.4 punkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 133, poz.
924) zwanego dalej Rozporządzeniem o ograniczeniach1.

3)

 biekt, którego dotyczy niniejszy wniosek: nie jest zaliczany* jest zaliczany*
o
do obiektów określonych w § 6 ust. 1 Rozporządzenia o ograniczeniach2.
Uwaga *prosimy zaznaczyć właściwy punkt
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............................................................
PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA
1 Zgodnie z tym przepisem: Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub dostarczaniu ciepła nie mogą powodować: 1. zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub
zniszczenia obiektów technologicznych; 2. zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie: a) bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych w przepisach odrębnych, b) opieki
zdrowotnej, c) telekomunikacji, d) edukacji, e) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców, f) wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców, g) ochrony środowiska.
2 Zgodnie z tym przepisem: Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami podlegają: 1. szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego; 2. obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu
krajowym; 3. porty lotnicze; 4. obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej; 5. obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach
odrębnych; 6. obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie oddziaływujących na środowisko.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. z późn. zm.) informujemy, że innogy Stoen Operator z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 46 jest
administratorem danych. Dane osobowe zbierane są w celu zawarcia umowy o świadczeniu usług dystrybucji i mogą być udostępniane innym podmiotom w celu realizacji umowy. Klientowi przysługuje prawo dostępu do
treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, których przetwarzanie odbywa się zgodnie z przepisami prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne tekst jednolity Dz. U. Nr 89 z 2006 r., poz. 625, z późn. zm.).
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