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Wyczyść
........................., ……………………… r.
(miejscowość)

(data)

WNIOSEK
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…
Pełnomocnik (osoba uprawomocniona do składa oświadczeń zgodnie z wymogami prawa polskiego)

………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…
Pełnomocnik (osoba uprawomocniona do składa oświadczeń zgodnie z wymogami prawa polskiego)

działając w imieniu ………………………………………………………………………………..…………………………….
(nazwa przedsiębiorstwa)

a) adres: …………………………………….…………………………………………………………………….…………,
b) oznaczenie rejestru, sądu rejestrowego i numeru, pod którym spółka jest wpisana do
rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w
………………………………………………………….….………………, nr KRS: …………..…………………………,
c) NIP: ………….…………………….
Wnoszę o:
•

•

zmianę poziomu mocy bezpiecznej wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób
i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w poborze energii elektrycznej do
poziomu: …………..…………………. kW
zmianę w miesiącu …………………………..poziomu mocy w stopniu:

11. do poziomu ………… kW (wartość równa lub mniejsza od mocy umownej),
12. do poziomu ………… kW,
13. do poziomu ………… kW,
14. do poziomu ………… kW,
15. do poziomu ………… kW,
16. do poziomu ………… kW,
17. do poziomu ………… kW,
18. do poziomu ………… kW,
19. do poziomu ………… kW,
20. wartość ustalonej mocy bezpiecznej
dla obiektu:
.…………….…………………………………………………..……………………………………………………………………..…….
(adres)

.…………….…………………………………………………………………………..……………………………………………..…….
(adres)

o ś w i a d c z a m/y, że
1. powyższy wniosek wynika z:
…....……….………………………………………………………………………..………………………………………………..…….
…....……….………………………………………………………………………..………………………………………………..…….
…....……….………………………………………………………………………..………………………………………………..…….
…....……….………………………………………………………………………..………………………………………………..…….
…....……….………………………………………………………………………..………………………………………………..…….
…....……….………………………………………………………………………..………………………………………………..…….
(przyczyna zmiany mocy)

2. wnioskowana zmiana mocy bezpiecznej uwzględnia przepis § 3 ust. 4 pkt. 1)
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i
trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej lub ciepła (Dz.U. Nr 133, poz. 924) zwanego dalej Rozporządzeniem o
ograniczeniac1.
3. obiekt, którego dotyczy niniejszy wniosek nie jest zaliczany do obiektów określonych w § 6
ust. 1 Rozporządzenia o ograniczeniach2.

………….………………………………………….…….
(Podpis osoby upoważnionej lub pełnomocnika)

……......…………………………………….……..
(Podpis osoby upoważnionej lub pełnomocnika)

1. Zgodnie z tym przepisem: Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:
1) zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych;
2) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:
a) bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych w przepisach odrębnych,
b) opieki zdrowotnej,
c) telekomunikacji,
d) edukacji,
e) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
f) wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców,
g) ochrony środowiska.
2. Zgodnie z tym przepisem ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami podlegają:
1) szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego;
2) obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym;
3) porty lotnicze;
4) obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej;
5) obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub
państwa, określone w przepisach odrębnych;
6) obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie
oddziaływujących na środowisko.
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