Umowa dla mikroinstalacji – nie prosument

adres do korespondencji:
TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice
tel. 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ W MIKROINSTALACJI
NR /
/
/sporządzona w dniu ………………………………
pomiędzy:
Imię i nazwisko/Nazwa

Adres
(kod pocztowy)

Adres do korespondencji
i doręczania faktur
(jeżeli inny niż adres)*

(kod pocztowy)

(miejscowość)

(poczta)

(miejscowość)

(poczta)

(ulica)

(ulica)

(nr domu)

(nr lokalu)

(nr domu)

(nr lokalu)

Rodzaj i nr
dokumentu tożsamości*

PESEL*/ NIP*

Telefon

e-mail

(pole nieobowiązkowe)

(pole nieobowiązkowe)

Przy zawieraniu Umowy reprezentowany jest przez:
PESEL*/seria i nr dokumentu
tożsamości*

Imię i nazwisko

działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa będącego załącznikiem do umowy
zwanym dalej Wytwórcą,
a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Podgórskiej 25A, 31-035 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydz. XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod
numerem
KRS
0000073321
z
kapitałem
zakładowym
(wpłaconym)
w
wysokości
560 611 250,96 zł, będącą czynnym podatnikiem VAT: NIP 6110202860; REGON 230179216
zwaną dalej OSD,
reprezentowaną przez Pełnomocnika:
Imię i nazwisko Pełnomocnika OSD
Wytwórca i OSD łącznie określani są jako Strony.
§ 1.
[Przedmiot Umowy]
1. Przedmiotem niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”, jest świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej
obejmującej korzystanie przez Wytwórcę z Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w tym w szczególności:
a. odbiór energii elektrycznej od Wytwórcy z miejsca odbioru wskazanego w § 2 ust. 2 oraz transport energii
elektrycznej siecią dystrybucyjną OSD,
b. utrzymanie parametrów jakościowych energii elektrycznej,
c.

realizacja obowiązków informacyjnych,

d. wykonywanie obowiązków w zakresie potwierdzania wniosków o wydanie gwarancji pochodzenia energii
elektrycznej.

§ 2.
[Uwarunkowania techniczne realizacji Przedmiotu Umowy]
1. Usługa dystrybucji energii elektrycznej będzie realizowana na potrzeby odbioru energii elektrycznej z następującej
instalacji wytwórczej:
Adres mikroinstalacji
(kod pocztowy)

Kod PPE
w miejscu wytwarzania energii
elektrycznej

Stosować gdy:
- wytwarzanie jest z biogazu
rolniczego
- wykonywana jest
aktualizacja umowy, a licznik
brutto był i świadectwa są
potwierdzane
- nowa umowa, w związku z
zmianą użytkownika
- wytwórca realizacje aukcję

Kod PPE
w miejscu wytwarzania energii
elektrycznej

(poczta)

Rodzaj
odnawialnego
źródła energii

(miejscowość)

(ulica)

np. hydroenerga, energia wiatru,
energia geotermalna, energia
promieniowania słonecznego, biogaz
rolniczy, biogaz inny niż biogaz
rolniczy, biomasa, biopłyny,, inne
OZE

(nr domu)

(nr lokalu)

Zainstalowana moc elektryczna
mikroinstalacji [kW]

Rodzaj
odnawialnego
źródła energii

Zainstalowana moc elektryczna
mikroinstalacji [kW]

RAZEM - zainstalowana moc
elektryczna mikroinstalacji [kW]

2. Strony ustalają, że realizacja usługi dystrybucji energii elektrycznej następować będzie z uwzględnieniem
poniższych uwarunkowań technicznych:
Przyłącze nr 1:
Doliczenia strat mocy i energii
elektrycznej

Kod PPE
w miejscu odbioru
energii elektrycznej
Moc przyłączeniowa
[kW]

Napięcie znamionowe sieci OSD
[V]

Wartość zabezpieczenia
przedlicznikowego [A]
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w
miejscu odbioru energii

Grupa przyłączeniowa
Współczynnik mocy tgφo dla kierunku wprowadzanie energii do sieci
OSD

1 fazowy / 3 fazowy*

bezpośredni / półpośredni /
pośredni *

Miejsce
zainstalowania

np. szafka pomiarowa w linii ogrodzenia na
posesji Odbiorcy, na klatce schodowej, itp.

Miejsce dostarczania/odbioru energii elektrycznej stanowią

Przyłącze nr n:
Doliczenia strat mocy i energii
elektrycznej

Kod PPE
w miejscu odbioru
energii elektrycznej
Moc przyłączeniowa
[kW]

Napięcie znamionowe sieci OSD [V]

Wartość zabezpieczenia
przedlicznikowego [A]
Układ pomiarowo-rozliczeniowy w
miejscu odbioru energii

Grupa przyłączeniowa
Współczynnik mocy tgφo dla kierunku wprowadzanie energii do
sieci OSD

1 fazowy / 3 fazowy*

Miejsce
bezpośredni / półpośredni /
zainstalowa
pośredni *
nia

np. szafka pomiarowa w linii ogrodzenia na posesji
Odbiorcy, na klatce schodowej, itp.

Miejsce dostarczania/odbioru energii elektrycznej stanowią

§ 3.
[Oświadczenia Wytwórcy]
Wytwórca oświadcza, że:
a) wytwarzanie energii elektrycznej odbywa się w mikroinstalacji,
b) nie jest prosumentem w myśl Art. 2 pkt 27a) Ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz:
jest osobą fizyczną;
jest podmiotem innym niż osoba fizyczna,
c) posiada tytuł prawny do obiektu opisanego w § 2 ust. 1,
d) posiada podmiot odpowiedzialny za swoje bilansowanie handlowe (POB) na Rynku Bilansującym (RB), określony
w załączniku nr 2,
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e) instalacja elektryczna w obiekcie jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom technicznym określonym
w odpowiednich przepisach,
f) wyraża zgodę na udostępnianie przez OSD danych pomiarowych, wybranemu przez Wytwórcę podmiotowi
odpowiedzialnemu za bilansowanie handlowe, oraz sprzedawcy,
g) instalacja wytwórcza spełnia wymagania, wynikające z właściwych przepisów, a w szczególności posiada
zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia wytworzonego w urządzeniach wytwórczych do sieci
dystrybucyjnej OSD, w przypadku braku napięcia w tej sieci,
h) zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania OSD o zmianie stanu prawnego lub faktycznego w zakresie
określonym powyżej i przyjmuje do wiadomości, że brak poinformowania OSD może być traktowany, jako
naruszenie warunków Umowy.
§ 4.
[Wejście w życie i okres obowiązywania Umowy]
1. Wykonywanie zobowiązań opisanych w Umowie rozpocznie się od dnia:


……………………….. (data)*



wskazanego w złożonym przez Wytwórcę i pozytywnie zweryfikowanym oświadczeniu o wybranym POB, lecz
nie wcześniej niż od dnia zainstalowania* / sprawdzenia* urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu
odbioru energii elektrycznej potwierdzonego w dokumencie OT/OTS.

2. Umowa obowiązuje na czas nieoznaczony*/oznaczony do dnia ………….………………*
3. Wytwórca, w przypadku gdy jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej, jako konsument ma prawo
odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Wytwórca musi poinformować OSD o swojej decyzji o odstąpieniu
od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną dane do kontaktu z OSD znajdują się w nagłówku Umowy oraz w załączonym formularzu odstąpienia od Umowy
stanowiącym załącznik nr 3 do Umowy).
5. Wytwórca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy,
jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Wytwórca wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Wytwórcy prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy.
6. Skutkiem odstąpienia od Umowy może być zaprzestanie odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
Wytwórcy.
7. Szczegółowo prawa i obowiązki Stron w zakresie realizacji Umowy, w szczególności sposób rozwiązania i zmiany
treści Umowy oraz warunki wstrzymania odbioru energii elektrycznej określone zostały w OWU, stanowiących
załącznik nr 1 do Umowy.
8. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
§ 5.
[Postanowienia końcowe]
1. Załącznikami do Umowy są:
1) Ogólne Warunki Umowy
2) Wzór oświadczenia Wytwórcy określającego wybranego POB
3) Formularz odstąpienia od Umowy –dla konsumenta*
4) Klauzula informacyjna *
5) Inne …………………………………..*
2. OSD informuje Odbiorcę, że jest administratorem danych osobowych zawartych w Umowie, a szczegółowa informacja
o ich przetwarzaniu znajduje się w załączniku pod nazwą Klauzula Informacyjna. *

Wytwórca
…………………………………
(podpis)

OSD
………….………………
(podpis, pieczątka imienna)
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Umowę sporządził ……………………………………………..
*)– niepotrzebne skreślić
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Załącznik nr 2 do Umowy nr ………………………… dnia ………………………
……………, …………………. r.
Oświadczenie
określające wybrany przez Wytwórcę
Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe (POB)
Wytwórca:
Imię i
nazwisko/Nazwa
Adres
(kod pocztowy)

(miejscowość)

(poczta)

(ulica)

(nr domu)

(nr lokalu)

Instalacja:
Adres
(kod pocztowy)
Kod PPE w miejscu
odbioru energii
elektrycznej

(miejscowość)

(poczta)

(ulica)

(nr domu)

(nr lokalu)

.

na podstawie umowy nr

zawartej pomiędzy OSD a Wytwórcą oświadczam, iż

z dnia

dla instalacji wskazanej wyżej, Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie handlowe (POB) jest:

Sprzedawca 1)

…………

POB 2)

…………

Okres obowiązywania
od

do

…………

…………

Planowany wolumen energii objęty umową

…………. kWh/rok

Wytwórca

Data: ……………………… Podpis ……………………………………

Wypełnia POB/Sprzedawca*:
POB/Sprzedawca* potwierdza, iż zapewnia bilansowanie handlowe dla Wytwórcy o wskazanym wyżej PPE i we wskazanym okresie.
Kod identyfikacyjny POB:………………………………………………………
Kod identyfikacyjny Sprzedawcy: ……………………………………………..

Data: ……………………… Podpis ……………………………………

* niepotrzebne skreślić.
1) pole nieobowiązkowe
2) pole nieobowiązkowe, w przypadku wskazania Sprzedawcy
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TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice
tel. 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacji.
– Data sporządzenia umowy

__________________________________
– Adres konsumenta

___________________________________________________________________
– Imię i nazwisko konsumenta

___________________________________________________________________
– Telefon kontaktowy konsumenta

___________________________________________________________________
– Podpis konsumenta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

__________________________________________________________________
– Data

_________________________________________
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