Wniosek o zmianę warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej
i świadczenia usług dystrybucji (zmiana mocy umownej,
mocy bezpiecznej, grupy taryfowej)*

Prosimy uzupłenić drukowanymi literami
Dane Klienta
Nazwa Klienta
NIP/PESEL 1
Adres siedziby
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Kod pocztowy

/

Poczta

Miejscowość

Adres do korespondencji (wpisać, jeśli inny niż siedziby)
Ulica

Nr domu
/

Poczta

Miejscowość
2

Imię i nazwisko Reprezentanta/ów (w tym Pełnomocnika/ów , o ile jest reprezentowany przez Pełnomocnika/ów)
Zmiana warunków umowy
Niniejszym wnoszę o zmianę warunków umowy nr

z dnia
3

której przedmiotem jest sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu .
Nazwa i adres obiektu
Nr ppe/ nr licznika

Oczekiwana data wejścia zmiany
z dniem:
Oczekiwana zmiana

Zakres zmian
zmiana grupy taryfowej

(wpisać grupę taryfową)

zmiana mocy umownej 4
w jednakowej wysokości (kW)

(wpisać wysokość mocy umownej)

zróżnicowana na miesiące (kW)
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Współczynnik ks , o którym mowa w §3
Umowy 5

zmiana mocy bezpiecznej obiektu6 (kW)
1. Pesel w przypadku klientów nie posiadających NIP.
2. Jeśli w imieniu Klienta działa Pełnomocnik - prosimy załączyć Pełnomocnictwo
3. W przypadku więcej niż 1 PPE na danej umowie, prosimy wypełnić Załącznik
nr 1 Wykaz PPE w obiekcie, który stanowi integralną część Wniosku.
4. Wypełnić tylko jedną pozycję: moc w jednakowej wysokości lub zróżnicowaną
na poszczególne miesiące.
5. Ustala OSD, gdy moce zamawiane są w zróżnicowanej wysokości na
poszczególne miesiące; w przypadku, gdy Klient dla wnioskowanej wartości
mocy umownej nie poda współczynnika ks we Wniosku, właściwy współczynnik
zostanie uzupełniony przez Sprzedawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, na
etapie akceptacji Wniosku.
6. Dotyczy obiektów, z mocą umowną powyżej 300 kW

* wzór wniosku ma charakter przykładowy
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(wpisać wysokość mocy bezpiecznej)

Adres korespondencyjny:
Telefoniczna Obsługa Klienta: Elektroniczna Obsługa Klienta:
ebok.tauron.pl
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 32 606 0 611
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
biznes@tauron.pl
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
zgodnie z taryfą operatora)

Sprzedawca: TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o., ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, NIP 6312241337, REGON 276551482, Kapitał zakładowy: 27.688.500,00 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000036971

1. Składając wniosek Klient akceptuje następujące zasady zmiany mocy umownej, obowiązujące u Operatora
Systemu Dystrybucyjnego (dalej zwanego OSD):

1.1

Zmiana mocy musi być zgodna z postanowieniami wyżej wymienionymi zasadami Umowy, w tym aktualnie
obowiązującej Taryfy OSD.
1.2 Moc umowną można zmieniać do wysokości nie przekraczającej mocy przyłączeniowej.
1.3 Warunki zmiany mocy umownej określa Taryfa OSD, przy czym zmiana wysokości mocy umownej może nastąpić
po spełnieniu warunków określonych przez OSD, uwzględniając postanowienia Taryfy OSD i uwarunkowania
techniczne dostarczania energii elektrycznej.
1.4 Klient wnioskuje o zmianę mocy umownej od pierwszego dnia okresu rozliczeniowego po oczekiwanej dacie
wejścia zmiany zadeklarowanej przez Klienta na Wniosku z zastrzeżeniem pkt 1.5 i pkt 4.
1.5 Wszelkie zmiany wielkości mocy umownej w stosunku do mocy określonej zgodnie z wyżej wymienionymi
zasadami, muszą być zgłoszone co najmniej 7 dni przed oczekiwaną datą wejścia zmiany.
1.6 W przypadku wnioskowania o zmianę mocy niezgodnie z wyżej wymienionymi punktami:
a) zmiana nie zostanie przyjęta do realizacji,
b) stosownym pismem Klient zostaje niezwłocznie poinformowany o powyższym fakcie.
1.7 Jeżeli Sprzedawca zaakceptuje wniosek Klienta, zmiana mocy umownej następuje od dnia wskazanego przez
Klienta we wniosku, z zastrzeżeniem pkt 4 dotyczącego klientów zamawiających moc umowną wyższą niż 300
kW.
2. Zasady zmiany grupy taryfowej:
2.1 Grupa taryfowa może być zmieniania raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat – w okresie 60 dni
od dnia wejścia w życie nowej Taryfy OSD, po spełnieniu warunków określonych przez OSD, uwzględniających
postanowienia Taryfy OSD i uwarunkowania techniczne. Zmiana grupy taryfowej wynikająca ze zmiany
charakteru wykorzystania energii elektrycznej (potrzeb, na które energia elektryczna jest pobierana, określonych
w Umowie), może zostać dokonana w każdym czasie na wniosek Klienta.
2.2 Klient przyjmuje do wiadomości, że zmiana grupy taryfowej, o którą wnioskuje, wchodzi w życie od dnia
udokumentowanego przeprogramowania układu pomiarowo-rozliczeniowego przez OSD.
3. Zmiana mocy umownej i/lub grupy taryfowej, o której mowa wyżej, może być związana z koniecznością dostosowania,
na warunkach określonych przez OSD, urządzeń elektroenergetycznych do nowych warunków dostarczania energii
elektrycznej lub realizacji nowych warunków przyłączenia.
4. Zapisy tego punktu dotyczą Klientów o mocy umownej wyższej niż 300 kW:
4.1 Zmiana mocy umownej zostaje przyjęta do realizacji na zasadach pkt. 1, z zastrzeżeniem, że w zakresie mocy
umownej wskazanej w „Planie wprowadzania ograniczeń” dla przypadków, w których dojdzie do wprowadzenia
ograniczeń w okresie pomiędzy wejściem zmiany mocy umownej w życie zgodnie z wnioskiem a aktualizacją ww.
planu, Klienta obowiązuje moc umowna i moc bezpieczna wskazana w dotychczasowym planie do czasu
otrzymania od OSD zaktualizowanego ”Planu wprowadzania ograniczeń”, zgodnie z treścią informacji od OSD,
nie wcześniej niż 30 dni od dnia dostarczenia planu do Klienta.

5. Otrzymanie przez Klienta zaakceptowanego przez Sprzedawcę wniosku jest równoznaczne ze zmianą Umowy
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji w zakresie parametrów wskazanych we wniosku.

6. W przypadku, gdy wniosek nie może zostać zaakceptowany przez Sprzedawcę zgodnie z jego treścią, Klient zostanie o
tym poinformowany odrębnym pismem.

Do niniejszego Wniosku dołączono (proszę zaznaczyć w przypadku więcej niż 1 PPE):
(podać w sztukach)

- ilość Załączników nr 1 Wykaz PPE w obiekcie.

Miejscowość, data

Czytelny podpis Klienta lub podpis i pieczęć 7

Akceptacja wniosku przez Sprzedawcę:

Miejscowość, data

7.W przypadku umów, których zmiana wymaga dla swej ważności formy pisemnej,
wniosek powinien zostać doręczony Sprzedawcy w oryginale, z podpisem osoby
upoważnionej do reprezentowania Klienta.
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Czytelny podpis Sprzedawcy lub podpis i pieczęć

Załącznik nr 1 Wykaz PPE w obiekcie
do Wniosku o zmianę warunków umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia
usług dystrybucji (zmiana mocy umownej, mocy bezpiecznej, grupy taryfowej)

Prosimy uzupełnić drukowanymi literami
Nazwa i adres obiektu
Nr ppe/ nr licznika

Oczekiwana data wejścia zmiany
z dniem:
Oczekiwana zmiana

Zakres zmian
zmiana grupy taryfowej
zmiana mocy

(wpisać grupę taryfową)

umownej 1

w jednakowej wysokości (kW)

(wpisać wysokość mocy umownej)

zróżnicowanej na poszczególne miesiące (kW)
Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Współczynnik ks , o którym mowa w §3
Umowy 2

zmiana mocy bezpiecznej obiektu3 (kW)

1. Wypełnić tylko jedną pozycję: moc w jednakowej wysokości lub zróżnicowana
na poszczególne miesiące.
2. Ustala OSD, gdy moce zamawiane są w zróżnicowanej wysokości na
poszczególne miesiące; w przypadku, gdy Klient dla wnioskowanej wartości
mocy umownej nie poda współczynnika ks we Wniosku, właściwy współczynnik
zostanie uzupełniony przez Sprzedawcę, zgodnie z postanowieniami Umowy, na
etapie akceptacji Wniosku.
3. Dotyczy obiektów, z mocą umowną powyżej 300 kW
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(wpisać wysokość mocy bezpiecznej)

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

