PGE Dystrybucja S.A.
Oddział ........................................
ul. .................................................
Tel: ...............................................
Faks: ............................................
e-mail: ………………………………
www.pgedystrybucja.pl

Wniosek o zawarcie umowy (dla Odbiorców zakwalifikowanych do V lub VI (do 40kW) grupy

przyłączeniowej)
A1 - Dane PPE - wypełnia Odbiorca
zamówienie
związane
jest z:

nowym przyłączeniem PPE

zmianą parametrów dostaw do PPE

zmianą Odbiorcy w PPE

zmianą sprzedawcy

(prosimy zaznaczyć jedną z możliwości znakiem "X")

Kod PPE /numer licznika*
* niepotrzebne skreślić – należy podać z wyłączeniem nowo przyłączanych PPE

Adres PPE

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

miejscowość

Przeznaczenie
obiektu

kod pocztowy

poczta

np. działalność produkcyjna, handlowo-usługowa lub gospodarstwo domowe, domek letniskowy, garaż, itp.

-

Nazwa
i nr tytułu
prawnego

z dnia

dzień

Miesiąc

rok

np. umowa cywilno prawna (najem, dzierżawa, użyczenie), akt własności,
decyzja administracyjna

A2 - Dane Zamawiającego/Odbiorcy - wypełnia Zamawiający/Odbiorca
Dane osobowe
(dotyczy osób fizycznych/
przedsiębiorców-osób
fizycznych / wspólników
spółki cywilnej)

1
Imię i nazwisko

-

Seria i nr dowodu osobistego

-

-

NIP

PESEL

2
Imię i nazwisko
-

Seria i nr dowodu osobistego
-

-

NIP

Nazwa / dotyczy
podmiotów
gospodarczych

PESEL

………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….
………………………………………………………………………..

-

-

NIP

REGON

Reprezentant/
Pełnomocnik
Imię i nazwisko/stanowisko

Adres
zamieszkania/
Siedziba firmy

Seria i nr dowodu osobistego

Ulica

PESEL

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Adres do
korespondencji

Kod pocztowy

Ulica

Poczta

Nr domu

Nr lokalu

Miejscowość

Dane do
kontaktu

Kod pocztowy

Poczta

adres e-mail

numery telefonów kontaktowych

adres e-mail

numery telefonów kontaktowych

1

A3 - Parametry Zamawianej Usługi - wypełnia Odbiorca
Okres obowiązywania umowy
* - odpowiednie zaznaczyć

* na czas
nieokreślony

* na czas określony do dnia

dzień

Deklarowana roczna wielkość
zużycia energii elektrycznej

miesiąc

rok

kWh
Wybrana grupa taryfowa
kV
Napięcie znamionowe

Wnioskowana moc umowna

Wartość mocy bezpiecznej

Wybrany okres rozliczeniowy - zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego:
okres

miesięczny

Sprzedawca energii elektrycznej (podmiot, odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej

Nazwa
Sprzedawcy
Adres
siedziby
Sprzedawcy

ulica

miejscowość

kod pocztowy

Sprzedawca rezerwowy energii elektrycznej (podmiot, odpowiedzialny za sprzedaż energii elektrycznej w przypadku utraty ww.
Sprzedawcy):
Nazwa
Sprzedawcy
rezerwowego
Adres
siedziby
Sprzedawcy
rezerwowego

ulica

miejscowość

kod pocztowy

A4 - Informacje dodatkowe - Wypełnia Odbiorca
W przypadku modernizacji bądź przebudowy układu pomiarowego do niniejszego formularza zamówienia usługi dystrybucji energii
elektrycznej należy dołączyć "schemat jednokreskowy układu zasilania" – załącznik

podpis/pieczątka właściciela/administratora budynku

czytelny podpis Odbiorcy

informacje dodatkowe

Oświadczam, że instalacja elektryczna w budynku/lokalu wykonana jest przez osoby posiadające uprawnienia do budowy i pomiarów instalacji
elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Instalacja spełnia warunki dla załączenia pod napięcie . Instalacja elektryczna nie
jest podłączona do innych instalacji odbiorczych, do których Odbiorca nie ma tytułu prawnego.
Przyłączenie instalacji nie narusza praw osób trzecich.
Wyrażam zgodę na zamontowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. Za powyższe oświadczenie biorę całkowitą
odpowiedzialność.
Pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej zostaną wykonane po przyłączaniu do sieci . Protokoły z pomiarów
zostaną dołączone do dokumentacji budowlanej obiektu.

podpis i pieczątka pracownika przyjmującego wniosek

czytelny podpis Odbiorcy

miejscowość

dzień

2

miesiąc

rok

A5 - Informacje dotyczące rozpoczęcia świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej**- Wypełnia
Odbiorca ** dotyczy wyłącznie umów z konsumentami zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (przekreślić, gdy nie ma zastosowania)
Wnioskuję o rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji z dniem .......................................................
Oświadczam, że żądam rozpoczęcia wykonywania usługi dystrybucji energii elektrycznej przez PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie
(OSD) jeszcze przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.
POUCZENIE
1.

Konsument, który zawiera z PGE Dystrybucja S.A. umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od
niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punkcie 3 poniżej. Bieg terminu do odstąpienia
od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej.

2.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy konsument powinien poinformować PGE Dystrybucja S.A. Oddział .............................. o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia stanowiącego załącznik do umowy o świadczenie usługi dystrybucji energii
elektrycznej, jednak nie jest to obowiązkowe. Dane teleadresowe PGE Dystrybucja S.A. wskazane są w nagłówku niniejszego wniosku. Aby
zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby konsument wysłał informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

3.

Jeżeli prawo odstąpienia wykonuje konsument, który zażądał rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy, jest on zobowiązany zapłacić za świadczenia spełnione przez OSD do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty
oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli
cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

4.

Oświadczenie dotyczy dostarczania energii elektrycznej, gdy nie jest ona dostarczana w ograniczonej ilości.

5.

Warunkiem rozpoczęcia świadczenia przez PGE Dystrybucja S.A. usług dystrybucji energii elektrycznej jest w każdym wypadku zawarcie przez
konsumenta umowy sprzedaży energii elektrycznej.

czytelny podpis Odbiorcy

miejscowość

dzień

miesiąc

rok

Przy składaniu niniejszego Wniosku należy okazać:
1. Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych, będących stroną Umowy oraz osób reprezentujących stronę Umowy).
2. Tytuł prawny do lokalu / obiektu np. umowa cywilno prawna (najem, dzierżawa, użyczenie), akt własności, decyzja administracyjna.
3. Oświadczenie o wskazaniach licznika energii elektrycznej- (przy istniejącym układzie pomiarowo-rozliczeniowym).
4. Wypis z ewidencji/rejestru (np. KRS, EDG), NIP, REGON (dla podmiotów gospodarczych).
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