
 
 

WNIOSEK O POŁĄCZENIE PUNKTÓW POBORU ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OBLICZANIA WYSOKOŚCI 

OPŁATY MOCOWEJ 

Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać na adres: 
- w formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.energa-operator.pl (do formularza należy dołączyć zeskanowany podpisany wniosek – skan 

w formacie PDF, bądź wniosek podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), albo 
- w formie elektronicznej na adres e-mail: centrala@energa-operator.pl (do wiadomości należy dołączyć zeskanowane oświadczenie – skan w formacie PDF bądź wniosek 

podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym), albo 
- pocztą na adres: ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 
UWAGA: prosimy nie dublować wysyłki oświadczenia przez równoległe korzystanie ze wskazanych kanałów kontaktu. 

Nazwa i adres wnioskodawcy - odbiorcy końcowego: 

 

Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS i numer NIP; numer PESEL w przypadku odbiorcy końcowego będącego osobą fizyczną 

 

Wykaz – przyłączonych bezpośrednio do sieci ENERGA-OPERATOR S.A. - łączonych punktów odbiorcy końcowego, o których mowa  
w art. 70b ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy, tj.: 

a) numer/kod punktu pomiarowego albo 
b) oznaczenie niebędącego punktem pomiarowym miejsca w urządzeniu, instalacji lub sieci, w którym dokonuje się pomiaru lub 

wyznaczenia ilości energii elektrycznej, w odniesieniu do której naliczana jest opłata mocowa na podstawie art. 69 ust. 5 ustawy  
o rynku mocy, z uwzględnieniem ust. 2 tej ustawy. 

- połączonych ze sobą z wykorzystaniem sieci lub instalacji odbiorcy końcowego, bez wykorzystania sieci innych przedsiębiorstw 
energetycznych kodów PPE (Punktów Poboru Energii):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wnioskodawca oświadcza, że znane mu są i spełnia warunki określone w art. 70b ust. 4 pkt 1 i 21 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy. 

 

 

 

Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy 

Druk dostępny również na stronie internetowej: www.energa-operator.pl 

 

                                                             
1 Wniosek, o którym mowa w ust. 2, może dotyczyć wyłącznie punktów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2:  

1)     połączonych ze sobą z wykorzystaniem sieci lub instalacji danego odbiorcy końcowego, bez wykorzystania sieci innych przedsiębiorstw energetycznych, oraz  
2)     w sieci danego przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie przesyłania, dystrybucj i lub wytwarzania energii elektrycznej, do którego urządzeń, instalacji 

lub sieci odbiorca końcowy jest bezpośrednio przyłączony. 
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