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Dane Klienta: 

Numer PPE, którego dotyczy oświadczenie: 

Oświadczam, że jako odbiorca końcowy w grupie taryfowej C1x, posiadający umowę zawartą 
z ENERGA-OBRÓT S.A. we wskazanych punktach poboru energii, spełniam warunki pozwalające 
na uznanie mnie za odbiorcę uprawnionego1 tj. odbiorcę, który zużywa energię na potrzeby budowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego2 oraz nie jestem deweloperem3, a budynek ze wskazanym 
punktem poboru energii ma służyć zaspokojeniu moich potrzeb mieszkaniowych lub osoby 
mi najbliższej4. 
Oświadczam, że: (należy zaznaczyć odpowiednie pole)* 

od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy (tj. 01.01.2023 r.)
od dnia:_____________2023 roku

spełniam warunki pozwalające na uznanie mnie za odbiorcę uprawnionego, o jakich mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3, 
art. 4 ust. 2 pkt 1-3, art. 5 ust. 1 pkt 1-3, art. 6 ust. 1 pkt 1-3 lub art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 7 października 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na
rynku energii elektrycznej i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia
wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
* Pola obowiązkowe.

1 Odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723), dokonujący zakupu energii 
elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby:

a) gospodarstw domowych,
b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza,
d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw,
e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz w przypadkach wspólnego, pomiaru 

– administracji ogródków działkowych,
f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych,
g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych,
h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych,
i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza,
j) budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. 

zm.15)), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego 
oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. poz. 1177), a budynek ten ma służyć zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej 
w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600. 

imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________ 

PESEL albo NIP _____________________________________   numer klienta ________________________________ 

numer  telefonu _____________________________________     adres e-mail ________________________________ 

_____________________________________________________________ numer PPE: (punkt poboru energii): 

KLIENT 

data, czytelny podpis    
odbiorcy uprawnionego5 

TWÓJ PODPIS

 Numer PPE znajdziesz na drugiej stronie faktury.

ustawy z dnia maja r. o ochronie praw nabywcy lub domu jednorodzinnego oraz poz. 
ustawy z dnia r. 

w formie opatrzone podpisem w formie musi opatrzone podpisem 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie energa.pl/tarczasolidarnosciowa
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