OSG

OŚWIADCZENIE
uprawnionego odbiorcy [1] energii elektrycznej w celu stosowania
w roku 2023 stawek opłat za usługi dystrybucji w taryfie dla
energii elektrycznej na rok 2022

Instrukcja wypełniania i dostarczenia dokumentu (dane, które podajesz w Oświadczeniu są niezbędne do jego
prawidłowej obsługi):
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI.
2. Pola oznaczone symbolem (*) są obowiązkowe.
3. Dokument podpisz i wyślij na adres korespondencyjny podany w stopce [2].
Cel złożenia Oświadczenia:

złożenie Oświadczenia

uzupełnienie lub poprawa Oświadczenia

1. DANE IDENTYFIKACYJNE I KONTAKTOWE UPRAWNIONEGO ODBIORCY (osoby, na którą wystawiamy fakturę)
IMIĘ *
NAZWISKO *
PESEL *
TELEFON
E-MAIL
Jeśli nie podasz nr telefonu lub e-mail obowiązkowo podaj adres do korespondencji.
ULICA

NR DOMU

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ
2. INFORMACJA O PUNKCIE POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE)
W przypadku więcej niż jednego PPE złóż kolejne Oświadczenie.
NUMER PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE) *

(numer znajdziesz na fakturze)
[1] Na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku
z sytuacją na rynku energii elektrycznej zwanej dalej Ustawą, uprawniony odbiorca to 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), zwanej dalej „ustawą –
Prawo energetyczne” 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.
Adres korespondencyjny:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice
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Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 616

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

Elektroniczna Obsługa Klienta:
www.tauron-dystrybucja.pl/kontakt

TAURON Dystrybucja S.A. ul. Podgórska 25A 31-035 Kraków, NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216 Kapitał zakładowy (wpłacony): 560.480.120,62 zł
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073321

[2] Oświadczenie możesz złożyć w dwóch formach:
1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem i składać osobiście w dowolnym punkcie obsługi klienta TAURON
Dystrybucja (ich listę znajdziesz na tauron-dystrybucja.pl/pok) albo przesłać listownie na adres korespondencyjny podany
w stopce,
2) elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
(certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez formularz kontaktowy
„Napisz do Nas” oraz serwis eBOK dostępne na stronie internetowej tauron-dystrybucja.pl, oraz poprzez e-PUAP.
3. OŚWIADCZENIA (Zaznacz jedną z opcji i uzupełnij wymagane dane)
1. Oświadczam, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej (PPE), spełniam warunki
pozwalające na uznanie mnie za odbiorcę uprawnionego:
prowadzącego gospodarstwo rolne - do stosowania limitu zużycia 3000 kWh - o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej
w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1128, z późn. zm.), nieprowadzącego innego rodzaju działalności gospodarczej, którego punkty poboru energii oprócz
budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych
na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą
wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.
Podaj:
a. numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku
mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania
zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji
rolnej*

b. nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję, o której mowa w lit. a*
Obowiązkowo dołącz do oświadczenia kopię decyzji, o której mowa w lit. a powyżej.
posiadającego Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej - do stosowania limitu zużycia 3000 kWh - o której
mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744).
Podaj numer Karty Dużej Rodziny*
Obowiązkowo dołącz do Oświadczenia kopię Karty Dużej Rodziny. Jeśli masz kartę tylko w formie elektronicznej
dołącz wydrukowane zdjęcie ekranu. Pamiętaj jednak, że zgodnie z ustawą [1] możemy żądać przedstawienia karty do
wglądu.
posiadającego orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie, o którym mowa
w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz.
558, 1700 i 1812) lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie
poniżej 16 roku życia albo posiadam orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo
ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych do stosowania limitu zużycia 2600 kWh.
Nie załączaj kopii orzeczeń o których mowa powyżej. Pamiętaj jednak, że zgodnie z ustawą [1] możemy żądać
przedstawienia tych orzeczeń do wglądu.
2. Oświadczam, że przesłanki uznania mnie za odbiorcę uprawnionego wskazanego w pkt 1 Oświadczenia:
spełniam na dzień wejścia w życie Ustawy, tj. 18.10.2022 r.
spełniam od dnia

dzień

miesiąc

(wypełnij jeśli nabyłeś prawa po 18.10.2022 r., czyli po dniu wejścia w życie ustawy)

rok

3. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego Oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

Data podpisania Oświadczenia:*

–

–

Podpis*
Uwaga: przy składaniu Oświadczenia drogą elektroniczną musi być ono podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).
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Ta strona jest dla Ciebie, nie musisz jej drukować i nam odsyłać.
4. DODATKOWE INFORMACJE
W związku ze złożeniem niniejszego Oświadczenia, Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Dystrybucja S.A.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: td.iod@tauron-dystrybucja.pl. lub na adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja
S.A., 31-060 Kraków, ul. Dajwór 27. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) w związku z zawartą z TAURON Dystrybucja S.A. Umową (art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia ),
b) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia),
c) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
d) w zakresie danych dot. niepełnosprawności dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze
na podstawie przepisów prawa (art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia).
Rozporządzenie o jakim mowa powyżej to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale za wyjątkiem nr telefonu i adresu email, niezbędne do uznania za odbiorcę
uprawnionego, o którym mowa w ustawie. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do dostępu do danych
osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz, w przewidzianych przepisami prawa przypadkach, żądania ich
usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Osoba, której dane są przetwarzane, uprawniona jest do przenoszenia danych oraz ma
prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Pełna treść Klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych
dostępna jest na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl/rodo .
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