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WNIOSEK O POŁĄCZENIE PUNKTÓW POMIAROWYCH
NA POTRZEBY OBLICZANIA WYSOKOŚCI OPŁATY MOCOWEJ
Data zgłoszenia

Nazwa i adres odbiorcy
Nazwa firmy

NIP

KRS

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Miejscowość

Telefon

E-mail

WNIOSKUJĘ
o połączenie punktów pomiarowych, o niżej wymienionych kodach PPE, na potrzeby obliczania wysokości
opłaty mocowej należnej od odbiorców końcowych. Wskazane punkty pomiarowe połączone są ze sobą
z wykorzystaniem sieci lub instalacji odbiorcy końcowego, bez wykorzystania sieci innych przedsiębiorstw
energetycznych.
Wykaz punktów pomiarowych podlegających połączeniu (kody PPE)
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Oświadczam, że znane mi są i spełniam warunki określone w art. 70b ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 grudnia
2017 r. o rynku mocy.

Data i podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy
1)
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Grupa Kapitałowa ESV – oznacza grupę spółek, w skład której wchodzą: ESV Spółka Akcyjna – jako spółka dominująca oraz
spółki zależne od ESV S.A., których zestawienie jest dostępne na stronie www.esv.pl.
v.2021.11

Zasady łączenia punktów pomiarowych
1. Kody PPE można znaleźć na fakturze za usługi dystrybucji energii elektrycznej.
2. Niniejszy wniosek wraz z ewentualnym pełnomocnictwem może zostać złożony w formie pisemnej na adres ESV
S.A., ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice lub drogą elektroniczną uwierzytelniony przy użyciu profilu
zaufanego, profilu osobistego lub innego środka identyfikacji elektronicznej, zgodnie z art. 70b ust. 9 ustawy
z dnia 8 grudnia 2017r. o rynku mocy, na adres sekretariat@esv.pl.
3. W przypadku punktów pomiarowych w sieci dystrybucyjnej objętych umową kompleksową, o której mowa
w art.5 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo energetyczne, wniosek może dotyczyć wyłącznie punktów
pomiarowych wskazanych w umowie kompleksowej zawartej z jednym sprzedawcą energii elektrycznej.
4. Wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 30 dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo złożonego
wniosku.
5. W przypadku, gdy wniosek zawiera błędne informacje lub nie zawiera wszystkich informacji, ESV niezwłocznie
wezwie Państwa do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.
6. Połączenia punktów pomiarowych dokonamy z dniem następującym po dniu doręczenia kompletnego wniosku.
7. Punkty połączone wyszczególnia się odpowiednio w umowie o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej, umowie kompleksowej lub, w ograniczonym zakresie, umowie sprzedaży energii elektrycznej
8. W przypadku łączonych punktów pomiarowych objętych umową o świadczenie usług dystrybucji, po
pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o połączenie niezbędne będzie zawarcie stosownego aneksu.

Wypełnia OSD

Data wpływu wniosku

Data wpływu prawidłowo złożonego wniosku
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