
1) Przez potrzeby własne niezwiązane z dystrybucją należy rozumieć energię elektryczną zużywaną przez przedsiębiorstwo w części, nie związanej z zasilaniem potrzeb własnych 

stacji elektroenergetycznych i pokrywaniem strat powstałych w sieciach podczas przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej do odbiorców. 

2) Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej . 

 

 
 

OŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI MOCY I ILOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

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 ODBIORU (Z FAKTURY)  

KOD PPE  

NAZWA I SIEDZIBA ODBIORCY: 

 

NAZWA I ADRES ODBIORU: 

 1. Na podstawie § 25 ust. 5 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obroc ie 

energia elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126) Odbiorca oświadcza, że dostarcza energię elektryczną do odbiorców 

końcowych przyłączonych do sieci Odbiorcy, w związku z czym OSD na mocy niniejszego oświadczenia powinien w okresie 

rozliczeniowym  :

do naliczania opłaty jakościowej przyjąć wskazaną niżej ilość energii elektrycznej  :

 Ilość energii elektrycznej zużytej przez 
odbiorców końcowych przyłączonych 

do sieci Odbiorcy [MWh] 

Ilość energii elektrycznej zużytej przez 
Odbiorcę na potrzeby własne 

niezwiązane z dystrybucją1)  [MWh] 

Ilość energii do obliczenia opłaty 
jakościowej   

RAZEM (1+2)   [MWh] 

1 2 3 

   

2. Na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z 

przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130 poz. 905, 

z późn. zm.) Odbiorca oświadcza, że dostarcza energię elektryczną do odbiorców końcowych przyłączonych do sieci Odbiorcy, w 

związku z czym OSD na mocy niniejszego oświadczenia powinien w okresie rozliczeniowym: 

 

do naliczania opłaty przejściowej przyjąć wskazaną niżej wielkość mocy pobranej z sieci OSD, którą zużył na potrzeby własne w 

zakresie zużycia końcowego2): 

 

 

Odbiorca składać będzie niniejsze oświadczenie nie później niż do 3 dnia roboczego po zakończeniu okresu rozliczeniowego.  

W przypadku braku przedmiotowego oświadczenia OSD wystawi fakturę za świadczoną usługę dystrybucji w oparciu o moc umowną 

oraz 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 

      
 moc:                                            [MW] 

      

                           w sumie:                      

      

                           w 

sumie:                      

 

      

                           w 

sumie:                      
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