
 

 
 

 
ZAŁĄCZNIK NR 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG KOMPLEKSOWYCH DO UMOWY KOMPLEKSOWEJ 

SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI DLA ODBIORCÓW Z GRUPY 

TARYFOWEJ G oraz C1x Nr….. 

Numer PPE  

Numer Ewidencyjny odbiorcy  

 

§1 

1.Odbiorca oświadcza, że: 

 Posiada do niżej wymienionego punktu poboru energii elektrycznej tytuł prawny do lokalu; 

 Nie posiada do niżej wymienionego punktu poboru energii elektrycznej tytułu prawnego do 

lokalu; 

 oraz, że zamawia energię elektryczną, moc i usługę dystrybucji energii elektrycznej dla: 

Adres punktu poboru energii elektrycznej:  

Przeznaczenie obiektu:  

Rodzaj tytułu prawnego: 
(własność ,dzierżawa, najem, inny) 

 

Grupa przyłączeniowa:  

Moc przyłączeniowa:                                 kW 

Moc umowna:                                 kW 

  

  

 

2.Odbiorca jest rozliczany w grupach taryfowych: 

Za świadczoną usługę dystrybucji energii 
elektrycznej 

    - 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym 

Za sprzedaż energii elektrycznej w     - 1 miesięcznym okresie rozliczeniowym 

 

§2 

TB2 Energia Sp. z o.o. Sp. k. zobowiązuje się  do sprzedaży, a Odbiorca do zakupu energii elektrycznej 

oraz usługi dystrybucji świadczonej przez OSD. 

 

Parametry świadczonych usług: 

Napięcie znamionowe:                              400/231  V 

Ilość faz:   1-faz                 X 3-faz 

tg 0,4 

Przy wartości zabezpieczenia instalacji:  

przedlicznikowego                           25    A 

głównego/zalicznikowego                                    A 

Roczna wielkość zużycia energii elektrycznej:                                kWh 

 

§ 3 

1.Punkt poboru energii: 



 

 
 

Nazwa PPE i miejsce rozgraniczenia własności: ………………………………;  
Zaciski prądowe na wyjściu z zabezpieczenia przyłącza 
zasilającego WLZ Odbiorcy 

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe na listwie zaciskowej licznika 

Miejsce usytuowania układu pomiarowo- 
rozliczeniowego 

Tablica licznikowa TL 

Układ pomiarowy jest własnością:  odbiorcy          X OSD 

  

 

2. Odbiorca zobowiązuje się do należytej staranności w prowadzeniu eksploatacji swoich urządzeń i 

instalacji zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Współpracy Ruchowej oraz Instrukcji Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oraz własnymi instrukcjami, w tym zapewnienia właściwego i 

poprawnego działania układów pomiarowo – rozliczeniowych oraz urządzeń służących do zdalnej 

transmisji danych pomiarowych do OSD. Wprowadzenie innych standardów eksploatacji urządzeń i 

instalacji wymaga wcześniejszego pisemnego uzgodnienia z OSD. 

 

3. Zainstalowane układy pomiarowo-rozliczeniowe (dotyczy istniejących układów pomiarowo-

rozliczeniowych: 

Licznik energii czynnej:  

Typ/model:  

Numer:  

Wskazania:                                   kWh 

 

§ 4 

Inne ustalenia: 

 

 

 

 

Odbiorca        Sprzedawca 


