Wniosek o połączenie punktów
pomiarowych na potrzeby obliczenia wysokości opłaty mocowej
Data wypełnienia wniosku

Nazwa i adres odbiorcy
Nazwa / Imię i Nazwisko w przypadku odbiorcy końcowego będącego osobą fizyczną
NIP/PESEL w przypadku odbiorcy końcowego będącego osobą fizyczną

KRS

Nr domu

Ulica

Nr lokalu

/
Kod pocztowy

Załącznik:
Pełnomocnictwo

Miejscowość

TAK

NIE

E-mail lub telefon kontaktowy*

W imieniu wyżej wskazanego odbiorcy końcowego
* opcjonalnie

WNIOSKUJĘ
o połączenie punktów pomiarowych, o niżej wymienionych numerach PPE, na potrzeby obliczania wysokości opłaty
mocowej, należnej od odbiorców końcowych. Wskazane punkty pomiarowe połączone są ze sobą z wykorzystaniem sieci
lub instalacji odbiorcy końcowego, bez wykorzystania sieci innych przedsiębiorstw energetycznych.
Punkty pomiarowe podlegające połączeniu [numery PPE] - w przypadku większej ilości PPE niż wskazane poniżej, kolejne PPE
są wskazane w załączniku do wniosku
1.

4.

7.

2.

5.

8.

3.

6.

9.

Oświadczam, że znane mi są i spełniam warunki określone w art. 70b ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.
o rynku mocy.

Podpis (i pieczęć) odbiorcy
Wypełnia OSD
Data wpływu wniosku

Wniosek przyjęty pod numerem

Data wpływu prawidłowo sporządzonego i kompletnego wniosku

Podpis OSD

Zasady łączenia punktów pomiarowych
1. Prosimy wypełnić wniosek elektronicznie.
2. Numery PPE można znaleźć na fakturze.
3. W przypadku odbiorcy posiadającego zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, niniejszy
wniosek wraz z ewentualnym pełnomocnictwem może być złożony w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

a) Wniosek składany w formie pisemnej należy wysłać/dostarczyć na adres OSD:
PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie - Dystrybucja Energii Elektrycznej
Wydział Usług Dystrybucyjnych,
ul. Warszawska 158
25-414 Kielce
b) Wniosek składany drogą elektroniczną należy przesłać na adres: ed1-umowysprzedazy@pkpenergetyka.pl.
Powinien on zostać potwierdzony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4. W przypadku odbiorcy końcowego, posiadającego umowę kompleksową, wniosek może zostać złożony w formie
pisemnej lub drogą elektroniczną.

a) Wniosek składany w formie pisemnej należy wysłać/dostarczyć na adres:
PKP Energetyka SA - Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną
Wydział Obsługi Klienta Nietrakcyjnego
Ul. Struga 1
45-073 Opole
b) Wniosek składany drogą elektroniczną należy przesłać na adres: bok@pkpenergetyka.pl.
Powinien on zostać potwierdzony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

5. Zgodnie z art. 70b ust. 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy wniosek o połączenie punktów pomiarowych
może dotyczyć wyłącznie punktów:

a) połączonych ze sobą z wykorzystaniem sieci lub instalacji danego odbiorcy końcowego, bez wykorzystania sieci
innych przedsiębiorstw energetycznych, oraz

b) w sieci danego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania,

6.

dystrybucji lub wytwarzania energii elektrycznej, do którego urządzeń, instalacji lub sieci odbiorca końcowy jest
bezpośrednio przyłączony.
W przypadku punktów pomiarowych w sieci dystrybucyjnej objętych umową kompleksową, o której mowa w art. 5 ust.
3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, wniosek może dotyczyć wyłącznie punktów pomiarowych
wskazanych w umowie kompleksowej zawartej z jednym sprzedawcą energii elektrycznej.

7. W przypadku, gdy wniosek zawiera błędne informacje lub nie zawiera wszystkich informacji, o których mowa w Ustawie
z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, PKP Energetyka S.A. wezwie Państwa do uzupełnienia wniosku w terminie
14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. Wniosek rozpatrzymy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo złożonego wniosku.
9. Połączenia punktów pomiarowych dokonamy z dniem następującym po dniu doręczenia kompletnego wniosku.
10. Punkty połączone wyszczególnia się odpowiednio w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
umowie kompleksowej lub, w przypadkach określonych w art. 70b ust. 13 ustawy o rynku mocy - w umowie sprzedaży
energii elektrycznej.

11. Niniejszy wniosek o połączenie punktów pomiarowych na potrzeby obliczenia wysokości opłaty mocowej po pozytywnej
weryfikacji OSD, staje się załącznikiem do Umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy
kompleksowej i nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.
Administratorem danych osobowych Odbiorcy jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Hoża 63/67 00-681 Warszawa.
Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez PKP Energetyka S.A. zawiera klauzula informacyjna dostępna
na stronie internetowej Spółki pod adresemwww.pkpenergetyka.pl.

