
 
 

OŚWIADCZENIE O ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

UWZGLĘDNIANEJ DO NALICZENIA OPŁATY 
KOGENERACYJNEJ 

Wypełnione i podpisane oświadczenie przesłać na adres: 
- ENERGA-OPERATOR SA, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk lub 
- e-mail: : operator.centrala@energa.pl 
UWAGA: prosimy nie dublować wysyłki oświadczenia przez równoległe korzystanie ze wskazanych kanałów kontaktu. 

Numer umowy:  z dnia:  

Numer ewidencyjny (z faktury):  

Kod PPE:  

Nazwa i siedziba:  1) 

 

 

 
Nazwa i adres odbioru: 

  
Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 4 ,2 ), zm. późn. z 

 1) zwane dalej 

Odbiorcą, oświadcza, że dostarcza energię elektryczną do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci Odbiorcy, w związku z czym 

OSD jako płatnik opłaty kogeneracyjnej na mocy niniejszego oświadczenia powinien w okresie rozliczeniowym:       

                                                    

do ustalenia opłaty kogeneracyjnej przyjąć wskazaną niżej ilość energii elektrycznej pobraną z sieci OSD:  

Ilość energii elektrycznej 
zużytej przez odbiorców 

końcowych przyłączonych do 
sieci Odbiorcy [MWh] 

Ilość energii elektrycznej 
zużytej przez Odbiorcę w 

części, w jakiej nie jest 
zużywana do jej wytwarzania, 

przesyłania lub dystrybucji  

[MWh] 

Ilość energii do ustalenia opłaty 
kogeneracyjnej 

RAZEM (1+2) 

 [MWh] 

1 2 3 

   

Odbiorca składać będzie niniejsze oświadczenie nie później niż do 5 dnia miesiąca następującego po zakończeniu okresu 

rozliczeniowego.  

W przypadku braku przedmiotowego oświadczenia OSD obliczy należną opłatę kogeneracyjną i wystawi fakturę za świadczoną usługę 

dystrybucji w oparciu o ilość energii pobraną z sieci OSD.  

 

 

Data, pieczątka i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania Odbiorcy 

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

1) - wybrać właściwe z listy 
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