Wytyczne związane z pozyskaniem danych dotyczących PPE
przed zawarciem umowy kompleksowej

Sprzedawcy, którzy posiadają zawarte umowy GUD-K przed zawarciem umowy kompleksowej z URDo
pozyskują dane dotyczące PPE, tj. „paszport PPE” zgodnie z poniższymi zasadami:
1.

Sprzedawca występuje z wnioskiem do OSD o wydanie paszportu PPE przed zawarciem umowy
kompleksowej z URDo, przy czym wniosek ten nie jest obligatoryjny dla URDo w gospodarstwie domowym
przyłączonych do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, którym
świadczona jest usługa dystrybucji; wystąpienie z wnioskiem jest równoznaczne z dysponowaniem przez
Sprzedawcę pełnomocnictwem URDo do pozyskania od OSD danych udostępnionych w paszporcie PPE.

2.

OSD przekaże paszport PPE niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu:
a) pięciu (5) dni roboczych, od złożenia przez Sprzedawcę do OSD zapytania o paszport PPE – dla URDO
przyłączonych do sieci elektroenergetycznej OSD o napięciu znamionowym do 1 kV i mocy
przyłączeniowej nie wyższej niż 40 kW,
b) dziesięciu (10) dni roboczych, od złożenia przez Sprzedawcę do OSD zapytania o paszport PPE – dla URDO
innych niż wymienionych w lit. a);
w szczególnie uzasadnionych przypadkach terminy określone powyżej mogą być przedłużone o pięć (5)
dni roboczych. OSD poinformuje o tym Sprzedawcę przed upływem terminów, o których
mowa w lit. a) i b);

3.

OSD nie przekaże paszportu PPE oraz poinformuje o tym Sprzedawcę w przypadkach:
a)

gdy dany URDO, , nie będzie posiadał Instrukcji Współpracy Ruchowej (IWR), jeżeli obowiązek jej
opracowania wynika z IRiESD (dotyczy URDo o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV zaliczonych do
I, II, III i VI grupy przyłączeniowej oraz w uzasadnionych przypadkach innych podmiotów wskazanych
przez TAURON Dystrybucja);

b) gdy dany URDO nie dopełni formalności związanych przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej OSD
w tym, gdy OSD nie otrzymał od URDO ani od Sprzedawcy:


dla PPE nowoprzyłączonego: dokumentu , potwierdzającego gotowość do przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej OSD (publikowany na stronie www.tauron-dystrybucja.pl/uslugidystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania dokument: ZI - Zgłoszenie gotowości instalacji do
przyłączenia),



dla PPE przyłączonego, ale bez aktywnej umowy: dokumentu stwierdzającego poprawność
stanu technicznego instalacji odbiorczej (publikowany na stronie www.taurondystrybucja.pl/uslugi-dystrybucyjne/dokumenty-do-pobrania dokument: OST - Oświadczenie
o stanie instalacji elektrycznej).

