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Wniosek o połączenie punktów
pomiarowych, na potrzeby obliczenia
wysokości opłaty mocowej

Data wypełnienia wniosku

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

KRS

Ulica

Nr lokalu

Nr domu
/

Kod pocztowy

Załącznik:
Pełnomocnictwo

Miejscowość

TAK

NIE

E-mail lub telefon kontaktowy*

W imieniu wyżej wskazanego odbiorcy końcowego
WNIOSKUJĘ
o połączenie punktów pomiarowych, o niżej wymienionych kodach 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 [kody PPE]:
1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.

12.

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, zwanej dalej ustawą.

Podpis i pieczęć odbiorcy
Wypełnia OSD
Wniosek przyjęty pod numerem

Data wpływu wniosku

Data wpływu prawidłowo sporządzonego i kompletnego

Data rozpatrzenia wniosku

Data połączenia punktów

Podpis pełnomocnika OSD

* opcjonalne
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Adres korespondencyjny:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowicee

Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 616

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

Elektroniczna Obsługa Klienta:
info@tauron-dystrybucja.pl

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

Zasady łączenia punktów pomiarowych
1. Prosimy wypełniać wniosek elektronicznie.
2. Wskazane kody PPE powinny być zgodne z aktualnym standardem. W roku 2020 dokonaliśmy zmiany ich numeracji,
o czym informowaliśmy oddzielnie. Aktualne kody PPE można znaleźć na fakturze za usługi dystrybucji energii
elektrycznej.

3. 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 wskazany w umowie o świadczenie
usług dystrybucji lub: TAURON Dystrybucja S.A. skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice

b) Wniosek składany drogą elektroniczną należy przesłać na adres info@tauron-dystrybucja.pl Powinien on zostać
potwierdzony za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.

4. W przypadku odbiorcy końcowego, posiadającego umowę kompleksową wniosek może zostać złożony w sposób
wskazany powyżej do OSD bezpośrednio lub za pośrednictwem pełnomocnika, np. sprzedawcy.

5. W przypadku punktów pomiarowych w sieci dystrybucyjnej objętych umową kompleksową, o której mowa w art. 5 ust.
6.
7.
8.
9.

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.
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 TAURON Dystrybucja S.A. wezwie Państwa do uzupełnienia wniosku w terminie
14 dni od dnia doręczenia wezwania.
Wniosek rozpatrzymy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo złożonego wniosku.
Połączenia punktów pomiarowych dokonamy z dniem następującym po dniu doręczenia kompletnego wniosku.
Punkty połączone wyszczególnia się odpowiednio w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
umowie kompleksowej lub, w ograniczonym zakresie, umowie sprzedaży energii elektrycznej.

10. W przypadku łączonych punktów pomiarowych objętych umową o świadczenie usług dystrybucji, fakt ten uregulujemy
stosownym aneksem, przedstawionym po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o połączenie.

11. W zakresie wyszczególnienia połączonych punktów pomiarowych w umowie kompleksowej lub umowie sprzedaży,
należy kontaktować się ze sprzedawcą.
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