
 
 
 
 

 
Wniosek o wydanie potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej 

i określenie parametrów dostaw dla nieaktywnego punktu poboru energii elektrycznej 
 
 
 

Dane Klienta 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Imię i Nazwisko/nazwa podmiotu PESEL (osoby fizyczne)/NIP (dla podmiotów gospodarczych) 
 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres (ulica, nr domu/nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta) nr telefonu 
 

Adres obiektu Klienta (punktu poboru energii) 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………… 

Nazwa obiektu/nieruchomości Adres (ulica, nr domu/nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta) 
 
 

Kod PPE  
 
(nie jest obowiązkowy w przypadku składania wniosku bezpośrednio przez Klienta końcowego) 

 
 
 

Numer fabryczny licznika 
energii elektrycznej 

 
 
 
(wymagany w przypadku braku kodu PPE) 

 
 

Jednocześnie oświadczam, że instalacja elektryczna i ochronna oraz miejsce zainstalowania układu pomiarowo- 
rozliczeniowego w wyżej wymienionym obiekcie/nieruchomości/lokalu, do której posiadam tytuł prawny wynikający z: 

 
prawa własności; prawa współwłasności; wieczystego użytkowania; spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego; 

 
umowy najmu; umowy dzierżawy; umowy użyczenia; inne  ……………….………………………… 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….………………. 

(nazwa i nr dokumentu tytułu prawnego) 
 

spełnia wymagania norm i przepisów, za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność. 
 

 
Posiadam ważne dokumenty potwierdzające, że instalacja i urządzenia elektryczne zapewniają ochronę przed porażeniem 
prądem elektrycznym, przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i innymi szkodami. 
Dokumenty zostały sporządzone przez osobę posiadającą kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisję 
kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa URE. 

 
Przyjmuję do wiadomości, że za podanie nieprawdziwych danych, w wyniku czego mogłaby wystąpić szkoda, zakłócenia w sieci 
elektroenergetycznej,  zagrożenie  dla zdrowia  lub  życia,  przerwanie  dostawy  i odbioru  energii  elektrycznej  do  obiektu 
(nieruchomości) ponoszę pełną odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność 
finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec Towarzystwa Inwestycyjnego „Elektrownia – Wschód S.A.” 
(dalej TIEW S.A.). 

 
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  danych  osobowych,  zgodnie  z  ustawą  z dnia  29  sierpnia  1997 r.  o  ochronie  danych 
osobowych  (t.j.  Dz.U.2016  poz.922  z  późń.  zm.)  przez  TIEW S.A.  w  celu  wydania  Potwierdzenia  możliwości świadczenia 
usługi dystrybucji energii elektrycznej i określenia parametrów dostaw przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam 
prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, 
uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

 
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która może mieć 
wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam 
własnoręcznym podpisem. 

 
 
 

……………..................................................................................                                                                                            …………………………………………………………………………….. 
(Miejscowość, data)                                                                                                                                                      (czytelny podpis Klienta ) 
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