
 
OŚWIADCZENIE 

UPRAWNIONEGO ODBIORCY KOŃCOWEGOi ENERGII ELEKTRYCZNEJ POSIADAJĄCEGO UMOWĘ O ŚWIADCZENIE 
USŁUG DYSTRYBUCJI Z ENERGA-OPERATOR S.A. 

W CELU UMOŻLIWIENIA STOSOWANIA WOBEC NIEGO LIMITU ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYNOSZĄCEGO 
MAKSYMALNIE 2000 kWh  

 

Uwaga: Odbiorcy rozliczani w ramach umowy kompleksowej, odpowiednie oświadczenie powinni złożyć do swojego 

sprzedawcy energii elektrycznej. ENERGA-OPERATOR S.A. przyjmuje oświadczenia wyłącznie od odbiorców 

posiadających zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji. 

Instrukcja wypełniania 
1. Wypełnić WIELKIMI LITERAMI. 

2. Pola oznaczone symbolem (*) są obowiązkowe. 
3. Pola oznaczone symbolem (**) przynajmniej jedno z pól jest obowiązkowe. 
4. Pola oznaczone symbolem (***) niewłaściwe skreślić. 
5. W informacji o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) należy wpisać kod PPE z ostatnio otrzymanej faktury lub z umowy. 
6. Dane przekazane w Oświadczeniu są niezbędne do jego prawidłowej obsługi. 

 
Dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby lub osób, której/których dane widnieją na fakturze lub  
w umowie). 

 
IMIĘ I NAZWISKO* 
 
 
PESEL*  
 
 
Uzupełnić drugie imię i nazwisko oraz PESEL wyłącznie gdy na fakturze lub w umowie widnieją dwie osoby 
 
IMIĘ I NAZWISKO*  
 
 
PESEL*    
 
 
TELEFON** 
 
 

E-MAIL** 
 
 
Jeśli nie został podany nr telefonu lub e-mail należy obowiązkowo podać adres do korespondencji.** 
 
ULICA I NUMER DOMU  
LUB LOKALU 
 
KOD POCZTOWY 
 
 
MIEJSCOWOŚĆ 

 
 
Informacja o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE)  
 
W przypadku więcej niż jednego PPE należy złożyć kolejne oświadczenie. 

 

Kod Punktu Poboru Energii Elektrycznej (PPE)* 

 
 
 



 
 
Adres PPE* 
 
ULICA I NUMER DOMU LUB 
LOKALU LUB NR DZIAŁKI

 
KOD POCZTOWY 
 
MIEJSCOWOŚĆ 

 

Oświadczenie 

1) Oświadczam, że jako odbiorca końcowy posiadający zawartą umowę o świadczenie usług dystrybucji z ENERGA-OPERATOR 

S.A. we wskazanym powyżej PPE spełniam warunki pozwalające na uznanie mnie za odbiorcę uprawnionegoi:  

 - dokonuję zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,  

z późn. zm.), 

-   nie jestem deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 

lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), 

-   budynek będzie służyć zaspokojeniu moich potrzeb mieszkaniowych lub mojej osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600) 

 

2) Oświadczam, że przesłanki uznania mnie za odbiorcę uprawnionego wskazanego w pkt 1) Oświadczenia: 

a) spełniam na dzień wejścia w życie zmiany Ustawy, tj. 21.12.2022 r.*** 
b) spełniam od dnia ___-___-_____(należy podać datę nabycia uprawnienia jeśli jest późniejsza niż 21.12.2022 r.)*** 

 
3) Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy  

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny. 
 

 
 

…………………………………………………………. 
Data złożenia oświadczenia i podpis 

Wypełniony i podpisany oryginał oświadczenia należy przesłaćii: 
 

 w formie elektronicznej na adres e-mail: centrala@energa-operator.pl (do e-mail należy dołączyć wypełnione i opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oświadczenie wraz z załącznikami) albo 

 w postaci papierowej na adres pocztowy ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, albo na adres 
pocztowy Oddziału ENERGA-OPERATOR S.A. lub złożyć osobiście w: 

 
Oddział w Gdańsku        Oddział w Koszalinie 
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk      ul. Morska 10, 75-950 Koszalin 
 
Oddział w Kaliszu        Oddział w Płocku 
al. Wolności 8, 62-800 Kalisz       ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock 
 
Oddział w Olsztynie        Oddział w Toruniu 
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn       ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń 
 
  

mailto:centrala@energa-operator.pl


 
 
 
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR S.A., ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. Kontakt do Inspektora Ochrony 
Danych: iod@energa-operator.pl lub korespondencyjnie na adres podany w zdaniu poprzednim. Dane osobowe będą przetwarzane w związku  
z zawartą z ENERGA-OPERATOR S.A. Umową (art. 6 ust. 1 lit b RODO), dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 
Administratorze na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w zakresie danych dot. niepełnosprawności dla celów wypełn ienia 
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa (art. 9 ust. 2 lit. g RODO). Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, ale niezbędne do uznania za odbiorcę uprawnionego, o którym mowa w Ustawie. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona 
jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych przepisami prawa przypadkach, 
żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych oraz ma 
prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Klauzula informacyjna w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie 
www.energa-operator.pl.  

i Na mocy Ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej  
w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127 z późn. zm.), uprawniony odbiorca końcowy  
to odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. 
zm.), dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby: 

a) gospodarstw domowych, 
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność 

gospodarcza, 
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, 
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,  
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan działkowych w rodzinnych ogrodach działkowych, w których nie jest wykonywana 

działalność gospodarcza oraz administracji rodzinnego ogrodu działkowego - w przypadkach wspólnego pomiaru, 
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych, 
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych, 
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych, 
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza; 
j) budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 
maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej 
w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600) 

 
ii Oświadczenie w formie papierowej musi zostać opatrzone podpisem własnoręcznym. Oświadczenie składane w formie elektronicznej musi 
zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym potwierdzonym dowodem osobistym 
z warstwą elektroniczną. 
W przypadku podpisania Oświadczenia przez osobę będącą pełnomocnikiem uprawnionego odbiorcy należy załączyć dokument, z którego wynika 
umocowanie do podpisania Oświadczenia. 
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