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Oświadczenie o stanie technicznym
instalacji elektrycznej

Prosimy wypełniać drukowanymi literami.
Dane Odbiorcy (strony umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej)
Imię i nazwisko/Nazwa firmy

PESEL/NIP
Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Nr telefonu

Określenie lokalizacji obiektu, w którym znajduje się układ pomiarowo-rozliczeniowy
Nr domu

Ulica

/
Miejscowość

Nr licznika

Kod PPE

Nr zaleceń technicznych

Dane osoby/firmy do wystawienia faktury za wykonanie usług dodatkowych
takie jak dane odbiorcy

inny, wpisz poniżej (np. dane firmy elektroinstalacyjnej, spółdzielni/wspólnoty)

Imię i nazwisko/Nazwa firmy

Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość

Nr telefonu

Informacje dodatkowe

Data i czytelny podpis osoby zgłaszającej
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Adres korespondencyjny:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

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

Zakres wykonanych prac
wymiana tablicy licznikowej / modernizacja
wymiana / modernizacja zabezpieczeń przedlicznikowych
wymiana przewodów WLZ
przeniesienie / wyniesienie układu pomiarowo-rozliczeniowego
inne, wpisz jakie:

Schemat jednokreskowy instalacji

Dane składającego oświadczenie o stanie technicznym instalacji
Właściciel obiektu*

Zarządca obiektu*

Uprawniony elektroinstalator**

Imię i nazwisko/Nazwa firmy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

/
Miejscowość
* Działając jako właściciel obiektu/zarządzający obiektem, na podstawie dokumentacji obiektu, w tym protokołu sprawdzenia i badania instalacji
elektrycznej oświadczam, że instalacja elektryczna w powyższym obiekcie (od miejsca rozgraniczenia własności) została wykonana i sprawdzona zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa i nadaje się do załączenia pod napięcie.
** Działając jako elektryk, nr świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru
, na podstawie dokumentacji obiektu oraz
przeprowadzonego sprawdzenia i badania instalacji elektrycznej oświadczam, że instalacja elektryczna w powyższym obiekcie (od miejsca rozgraniczenia
własności) została wykonana i sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nadaje się do załączenia pod napięcie, za co przyjmuję
całkowitą odpowiedzialność.

Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie
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Zapisz jako

Drukuj

