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Załącznik obowiązujący od dnia ………………. r. 

 

Ustalenie zasad rozliczeń, cykli odczytywania, fakturowania i warunków 

płatności oraz terminów wypowiadania umowy. 

 

1. Odbiorca ponosi na rzecz Sprzedawcy opłaty zgodnie z obowiązującymi taryfami dla grupy 

…….. 

2. Rozliczenie za dostarczoną energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucji energii 

następuje  na podstawie odczytów wskazań urządzeń pomiarowych zainstalowanych w 

miejscu określonym  w §2 ust. 1 Umowy. 

3. Po dokonaniu odczytów wskazań urządzeń pomiarowych, w terminie do 7 dnia każdego 

miesiąca wystawiane będą faktury rozliczeniowe płatne na konto wskazane na fakturze w 

terminie 14 dni od daty wystawienia faktury.  

4. Umowę zawarto na czas nie oznaczony z możliwością wcześniejszego rozwiązania na koniec 

roku kalendarzowego z zachowaniem trzymiesięcznego okresu jej wypowiedzenia. 

5. O utracie tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego energia elektryczna jest 

dostarczana, Odbiorca niezwłocznie poinformuje Sprzedawcę. 

6. Odbiorca może być objęty rozliczeniami za pobór energii biernej na zasadach określonych w 

Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej. 

7. Odbiorca oświadcza, że (*-niewłaściwe skreślić):  

 jest/nie jest* nabywcą końcowym w rozumieniu przepisów ustawy  

o podatku akcyzowym.   

 uzyskał/ nie uzyskał* statusu odbiorcy przemysłowego na rok 2020  

w rozumieniu Ustawy o odnawialnych źródłach energii i znajduje się/nie znajduje się* 

w wykazie Odbiorców Przemysłowych, ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 

 uzyskał/ nie uzyskał* statusu odbiorcy przemysłowego na rok 2020 w rozumieniu 

Ustawy o rynku mocy i znajduje się/nie znajduje się* w wykazie odbiorców 

przemysłowych, ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 roczne zużycie energii elektrycznej we wszystkich miejscach odbioru energii 

elektrycznej wynosi powyżej/poniżej* 100 GWh.  

 wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej (tzw. poziom 

energochłonności) wynosi dla odbiorcy przemysłowego: 3%–20%/20%– 40%/powyżej 

40%/nie dotyczy*  

 w okresie objętym Umową Odbiorca oświadcza, iż energia elektryczna pobrana na 

podstawie Umowy zużywana będzie w całości na potrzeby własne/ w części na 

potrzeby własne i w części na udostępnianie podmiotom trzecim na podstawie 

refaktury/ w całości na udostępnianie podmiotom trzecim na podstawie refaktury*, 

 nie posiada/posiada* koncesję na …………………………….. ważną od dnia 

……………………do dnia …………………………………….. Nr 

…………………………………..wydaną na podstawie ustawy – Prawo energetyczne,  

 wyraża zgodę/nie wyraża zgody* na: przesłanie faktur elektronicznych, na 

adres:………………………………………………………. 
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8. Każdorazowo w przypadku zmiany stanu faktycznego lub prawnego, a także konieczności 

dokonania zmiany treści oświadczeń wskazanych w pkt 7 z innych przyczyn - Odbiorca 

dokonuje tego w formie pisemnej w terminie 5 dni roboczych pod rygorem poniesienia 

odpowiedzialności odszkodowawczej względem Sprzedawcy za uchybienie termonowi.  

9. Odbiorca informuje Sprzedawcę  o uzyskaniu statusu Odbiorcy Przemysłowego w kolejnych 

latach nie później niż w terminie 5 dni od daty ujęcia go w wykazie Odbiorców 

Przemysłowych, ogłoszonym przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

 

 

 Sprzedawca:        Odbiorca: 


