Wniosek o objęcie ochroną obiektu przed wprowadzanymi ograniczeniami
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej

Prosimy wypełniać drukowanymi literami

Wniosek należy dostarczyć do właściciela umowy [3]

Dotyczy Obiektu rozumianego jako budynek lub budowlę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z
2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), a także ich wyodrębnioną część albo zespół budynków lub budowli, które mieszczą
się pod jednym adresem lub w jednej lokalizacji, wraz z urządzeniami połączonymi ze sobą siecią lub instalacją
odbiorczą przyłączoną do sieci elektroenergetycznej w celu dostarczania energii elektrycznej na podstawie umowy
sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej albo umowy kompleksowej,
o których mowa odpowiednio w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zwanej dalej
„ustawą”, zwanych dalej „umowami” zawartych z tym samym odbiorcą, przy wykorzystaniu jednego lub więcej
przyłączy tworzących kompletny układ zasilania
Adres dla punktu przyłączenia dla danego PPE
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Wnoszę/wnosimy o objęcie obiektu składającego się z PPE wymienionych powyżej ochroną przed wprowadzanymi
ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.
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Oświadczam/y,
że obiekt, którego dotyczy niniejszy wniosek jest zaliczany do obiektów wymienionych Rozporządzeniu [1].
Jednocześnie zobowiązuję/zobowiązujemy się do niezwłocznego poinformowania PGE Energia Ciepła S.A. oraz
sprzedawcę energii elektrycznej, o ustaniu okoliczności uzasadniających podleganie ochronie [1], w zakresie
posiadanego przeze mnie/przez nas obiektu.

X

Oznaczyć znakiem X do jakiej grupy/grup zaliczany jest obiekt dla którego zostaje złożony wniosek
o objęcie go ochroną przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej
Szpital lub innym obiektem ratownictwa medycznego
Wymieniony w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728
Wykorzystywany bezpośrednio do nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym
Wykorzystywany bezpośrednio do zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego
transportu zbiorowego
Wykorzystywany bezpośrednio do wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do odbiorców,
w tym wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych

Wykorzystywany bezpośrednio do realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnianie wymagań w
zakresie ochrony środowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków w zakresie zbiorowego
odprowadzania ścieków
Wykorzystywany bezpośrednio do wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła
Wykorzystywany bezpośrednio do wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa w
zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu
zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669), w
okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań - albo wyodrębnionej
części obiektu wykorzystywanego do tych celów
Stanowiący infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26
kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), zlokalizowaną
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
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[1 ] § 6 ust. 1 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 listopada w sprawie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w
sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2021 r. poz. 2209) § 6. 1. Ochronie przed
wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej podlega odbiorca energii elektrycznej w zakresie posiadanego przez
siebie obiektu przez cały okres, dla którego określona w umowach łączna wielkość mocy umownej wynosi poniżej 300 kW, oraz w zakresie obiektu:
1) będącego szpitalem i innym obiektem ratownictwa medycznego;

2) wymienionego w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 372 i 1728);

3)
a)
b)
c)

wykorzystywanego bezpośrednio do:
nadawania programów radiowych i telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym,
zapewnienia przewozu lotniczego, transportu kolejowego i publicznego transportu zbiorowego,
wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki oraz dostarczania do odbiorców, w tym wydobywania, przesyłania lub dystrybucji paliw
gazowych,

d) realizacji zadań wpływających w sposób istotny na spełnianie wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym odprowadzania i oczyszczania
ścieków w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków,

e) wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej lub ciepła,
f) wykonywania przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa w zakresie mobilizacji gospodarki, o których mowa w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1669), w okresie uruchomienia programu mobilizacji gospodarki w zakresie realizacji tych zadań - albo wyodrębnionej części obiektu
wykorzystywanego do tych celów;

4) stanowiącego infrastrukturę krytyczną ujętą w wykazie, o którym mowa w art. 5b ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu
kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856 oraz z 2021 r. poz. 159), zlokalizowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
[2] Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych wnioskodawców znajdują się w Klauzuli informacyjnej PGE Energia Ciepła S.A. - dla
pełnomocnika wnioskodawcy/klienta/kontrahenta dostępnej na stronie.
[3] umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dostarczyć dane do PGE Energia Ciepła S.A. lub umowa o świadczenie usług
kompleksowych dostarczyć dane sprzedawcy energii elektrycznej.

