
  

 

POROZUMIENIE W SPRAWIE UDOSTĘPNIANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ  
I ZASAD ROZLICZEŃ  

 
Sporządzone dnia …………………….r w ……………………………………. pomiędzy: 
 
1. TB2 Energia Sp. z o. o. Sp. k. 

Ul. Dolinna 27 , 94-111 Łódź 
NIP 7272825072 
REGON 369375257 
KRS 0000716665 
 
zwanym dalej Udostępniającym, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………… 

a 

2. ……………………………………,  
zwanym w dalszej części Pododbiorcą  

 

§1. [Przedmiot porozumienia] 
1. Przedmiotem niniejszego porozumienia są zasady prowadzenia rozliczeń i zasady 

udostępniania energii elektrycznej Pododbiorcy dla celów zasilania lokalu mieszkalnego 
 położonego pod adresem:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 

/oznaczenie nieruchomości lub lokalu/ 

2. Porozumienie zawierane jest na czas uzyskiwania przez Udostępniającego koncesji 
wymaganych przepisami prawa i zatwierdzania taryf przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki.  

§2. [Zasady prowadzenia rozliczeń] 
1. Rozliczenia prowadzone są na podstawie wartości zużycia energii elektrycznej 

wynikającej z odczytów zainstalowanego posiadającego ważną cechę legalizacyjną układu 
pomiarowego w okresach miesięcznych. 

2. Opłata za udostępnioną energię elektryczną odpowiada wyłącznie kosztom zakupu tej 
energii przez Udostępniającego. Dla celów rozliczeń stosuje się średni koszt jednostkowy 
(zł/kWh) wynikający z obciążenia Udostępniającego przez podmioty dostarczające 
energię elektryczną za dany okres rozliczeniowy. Udostępniający nie nalicza żadnych 
marż. 

3. W sytuacji korygowania przez podmioty dostarczające energię elektryczną faktur z tytułu 
dostaw energii elektrycznej Udostępniający jest zobowiązany dokonać korekty rozliczenia 
z Pododbiorcą nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania skorygowanej 
faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej.  

4. Zmiana cen i stawek opłat stosowanych przez dostawców zewnętrznych energii 
elektrycznej, w tym obciążenie Udostępniającego  nowymi cenami i stawkami opłat 



  

 

wynikającymi z obowiązujących przepisów - nie wymaga dokonania zmiany niniejszego 
porozumienia. 

5. Wystawione faktury za udostępnioną energię elektryczną będą regulowane przez 
Pododbiorcę w terminie 14-to dniowym przelewem na konto Udostępniającego podane na 
fakturze. 

6. W przypadku opóźnienia Pododbiorcy w zapłacie należności, Udostępniającemu 
przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie do dnia rzeczywistej 
zapłaty. Jeżeli opóźnienie przekracza 14 dni Udostępniający jest uprawniony do 
powstrzymania się z zapewnieniem możliwości poboru energii przez Pododbiorcę do 
czasu uregulowania zaległości, po uprzednim poinformowaniu na piśmie i wyznaczeniu 
dodatkowego 14 dniowego terminu na uregulowanie zaległości. Jeżeli nie jest możliwe 
poinformowanie Poodobiorcy, a w szczególności Pododbiorca nie odbiera w okresie 
awizowania przesyłki rejestrowanej zawierającej ww. informacje to Udostępniający jest 
uprawniony do powstrzymania się z zapewnieniem możliwości poboru energii jeżeli 
opóźnienie przekracza 45 dni.   
 

§3. [Szczegółowe zasady odbioru energii] 
1. Udostępniający zastrzega sobie możliwość przerwy w udostępnianiu energii elektrycznej 

w przypadku awarii urządzeń zasilających oraz ratowania życia i mienia i przerwy w 
dostawach przez dostawcę zewnętrznego. 

2. Z tytułu braku zasilania w energię elektryczną Pododbiorcy nie przysługują żadne 
roszczenia. Jeżeli jednakże dostawca zewnętrzny udzieli upustów lub bonifikat z tytułu 
przerw w zasilaniu to koszty udostępnienia energii elektrycznej przez Udostępniającego  
zostaną proporcjonalnie obniżone do stosunku zużycia energii do całości energii 
zakupionej przez Udostępniającego i wielkości bonifikaty lub upustu – dla danego okresu 
rozliczeniowego.  

3. O wyłączeniach planowych wynikających z prac w wewnętrznej linii zasilającej 
Udostępniającego informuje się Pododbiorcę co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.  

4. Pododbiorca zobowiązuje się do prawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji nie 
powodujących wprowadzanie zakłóceń do sieci i instalacji Udostępniającego. Pododbiorca 
zobowiązany jest do instalacji odpowiednich zabezpieczeń w swojej instalacji celem 
uniknięcia uszkodzenia odbiorników z tytułu nieprawidłowych parametrów 
udostępnianej energii elektrycznej bądź zaniku napięcia i przerw. Udostępniający nie 
ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowych parametrów udostępnianej energii 
elektrycznej bądź zaniku napięcia i przerw. 

 
§4. [Dane osobowe] 

1. Pododbiorca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
administratora danych TB2 Energia Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą ul. Dolinna 27 , 94-111 Łódź, 
numer KRS 0000716665 w celu realizacji niniejszego porozumienia. 

2. Pododbiorca podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadcza, że są one zgodne z prawdą. 
3. Pododbiorca zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich 
danych i prawie ich poprawiania. 

 
§5. [Postanowienia końcowe] 

1. Porozumienie niniejsze obowiązuje od dnia ………………..r. i zawarte jest na czas określony 
do dnia wprowadzenia do rozliczeń taryfy dla energii elektrycznej zatwierdzonej przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 



  

 

2. W przypadku gdy Udostępniający przestaje być odbiorcą energii w danej lokalizacji z 
przyczyn leżących po stronie dostawców zewnętrznych – zakończenie udostępniania 
następuje z chwilą  zakończenia prowadzenia dostaw przez dostawców zewnętrznych.  

3. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązana porozumienia z zachowaniem 1- 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

4. W przypadku naruszenia warunków porozumienia przez Pododbiorcę (w tym w 
szczególności dokonywania ingerencji w układ pomiarowo – rozliczeniowy, 
niedopuszczanie do przeprowadzenia kontroli, niedopuszczenia do sprawdzenia stanu 
wskazań układu pomiarowo- rozliczeniowego) Udostępniającemu przysługuje prawo 
powstrzymania się z udostępnianiem energii elektrycznej do czasu przywrócenia stanu 
zgodnego z porozumieniem, a w razie nie przywrócenia stanu zgodnego z porozumieniem 
w wyznaczonym terminie do rozwiązania porozumienia bez zachowania okresu 
wypowiedzenia.  

5. Udostępnianie energii elektrycznej nie stanowi dostarczania energii elektrycznej na 
podstawie umowy sprzedaży, umowy kompleksowej lub innej umowy, której stroną jest 
przedsiębiorstwo energetyczne.  

6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie 
odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

7. Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym 
dla każdej ze stron. 

8. Każda ze stron zobowiązana jest do poinformowania pisemnie drugiej strony 
porozumienia o zmianie adresu pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki skierowanej 
na dotychczasowy adres ujawniony w niniejszym porozumieniu. Zmiana adresu siedziby 
lub miejsca zamieszkania strony, w tym adresu dla celów doręczania korespondencji nie 
wymaga zmiany porozumienia. 

9. Wszelkie podatki należne z tytułu udostępniania energii elektrycznej i realizacji 
niniejszego porozumienia naliczane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

10. W przypadku ewentualnych sporów wynikłych ze stosowania niniejszego porozumienia  
strony w pierwszej kolejności będą załatwiały je polubownie. Strony ustalają, że 
ewentualny zaistniały spór w przypadku braku możliwości polubownego załatwienia 
poddadzą właściwemu sądowi. 

 

Ze strony Udostępniającego:                                                 Ze strony Pododbiorcy: 

 

 


