PlaO

Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed
wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej

Prosimy wypełniać drukowanymi literami
Data wypełnienia wniosku
Nazwa i adres Odbiorcy
Nazwa firmy

NIP
Numer domu

Ulica

Numer lokalu

Kod pocztowy

/

Miejscowość

Poczta

Dotyczy obiektu
Kod PPE (dla obiektu wieloprzyłączeniowego prosimy podać jeden, podstawowy kod)
Wnoszę/wnosimy o objęcie obiektu ochroną przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej.
Oświadczam/y, że
obiekt, którego dotyczy niniejszy wniosek jest zaliczany do obiektów wymienionych w nowym Rozporządzeniu [1].
Jednocześnie zobowiązuję/zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania TAURON Dystrybucja S.A.,
a w przypadku umów kompleksowych, również sprzedawcę, o ustaniu okoliczności uzasadniających podleganie ochronie
[1], w zakresie posiadanego przeze mnie/przez nas obiektu.

(Podpis osoby upoważnionej lub pełnomocnika) [2]

(Podpis osoby upoważnionej lub pełnomocnika) [2]

[1] § 6 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania
ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209)
§ 6. 1. Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podlega odbiorca energii elektrycznej
w zakresie posiadanego przez siebie obiektu przez cały okres, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy umownej wynosi
poniżej 300 kW, oraz w zakresie obiektu:
1) będącego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego;
2) wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728);
3) wykorzystywanego bezpośrednio do:
a) nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym,
b) zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego transportu zbiorowego,
c) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do odbiorców, w tym wydobywania, przesyłania lub dystrybucji
paliw gazowych,
d) realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym odprowadzania
i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,
e) wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła,
f) wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt
1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań
– albo wyodrębnionej części obiektu wykorzystywanego do tych celów;
4) stanowiącego infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r.
o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
[2] Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych wnioskodawców znajdują się w Klauzuli informacyjnej TAURON Dystrybucja
S.A. - dla pełnomocnika wnioskodawcy/klienta/kontrahenta dostępnej na stronie tauron-dystrybucja.pl/rodo.
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Adres korespondencyjny:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Telefoniczna Obsługa Klienta: Elektroniczna Obsługa Klienta:
rozliczenia.biznes@tauron-dystrybucja.pl
32 606 0 676
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

TAURON Dystrybucja S.A, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216

