
 

UMOWA nr ……………… 
o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

 
 

zawarta w dniu ………………….. 20…… r. w Kętach pomiędzy: 

 

Grupą KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, przy ul. Kościuszki 111, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla Krakowa Śródmieście, nr KRS 0000121845, NIP: 549-000-14-68, kapitał 

zakładowy/wpłacony 23.064.157,50 PLN, zwaną w treści Umowy: Grupa KĘTY S.A., 

reprezentowaną przez: 

 

1. Członek Zarządu  - Adam Piela 

2. Prokurent   - Piotr Wysocki 

 

a  

 

…………………… z siedzibą w ……….., przy ul. …………, zarejestrowaną w Krajowym 

Rejestrze Sądowym pod nr ……………., Sąd ………………………    , Regon nr: 

…………….,   NIP: …………………., zwaną w treści Umowy Odbiorca, reprezentowaną 

przez: 

 

     1. ………………….            - ………………………  

2. …………………..                   - ………………………. 

 

 

 

§ 1 

 

PODSTAWA PRAWNA 
 

1. Umowę zawiera się zgodnie z: 

 

a. Ustawą z dnia 10.04.1997 r. – Prawo Energetyczne /Dz. U. Nr 89 poz.625 z 2006 r./ 

wraz z późniejszymi zmianami; 

b. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w 

dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła, Dz. U. Nr 133, poz. 924 z dnia 

24 lipca 2007 r. 

c. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych 

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Dz. 

U. z dnia 18 lipca 2007 r. Nr 128, poz. 895  

d. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 marca 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz 

rozliczeń w obrocie energią elektryczną Dz. U. z dnia 28 marca 2008 r. Nr 53, poz. 

318  

e. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu energetycznego z dnia 4 maja 2007 r. Dz. U. Nr 93 poz. 623 

z dnia 29 maja 2007 r. z późn. zm. 



f. Rozporządzenie Ministra Gospodarki zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczegółowych warunków funkcjonowania systemu energetycznego z dnia 18 lutego 

2008 r. Dz. U. Nr 30 poz. 178 z dnia 25 lutego 2008 r. 

g. Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw 

stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii 

elektrycznej lub ciepła Dz. U. Nr 12, poz. 69 z dnia 25 stycznia 2006 r. 

h. Koncesją udzieloną przez URE dla Grupy KĘTY S.A. w Kętach Nr 

DEE/233/693/W/OKR/2009/RW z dnia 14 grudnia 2009r. na dystrybucję energii 

elektrycznej; 

i. Taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej, dla odbiorców obsługiwanych przez 

przedsiębiorstwo energetyczne – Grupę KĘTY S.A, zatwierdzoną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki OKR-4211-22(16)/2010/693/VI/RW, opublikowanej w 

Biuletynie Branżowym URE – Energia elektryczna, numer publikacji: Nr 

118/2010(911) z dnia 14 grudnia 2010 r.  

j. Decyzją nr DPE-4711-118(6)/2011/693/BT Prezesa URE z dnia 8 czerwca 2011 r., 

wyznaczającego przedsiębiorcę Grupa KĘTY Spółka Akcyjna z siedzibą w Kętach 

operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego 

k. Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Grupy KĘTY S.A (IRiESD) 

 

2. Wszystkie określenia i pojęcia użyte w tekście Umowy oraz w załącznikach do Umowy, 

o ile nie zostały odrębnie zdefiniowane, posiadają znaczenie określone w aktach prawnych 

i dokumentach przywołanych w ust.1. 

 

 

§ 2 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Grupę KĘTY S.A. usług dystrybucji energii 

elektrycznej na rzecz Odbiorcy do obiektów Odbiorcy siecią dystrybucyjną Grupy KĘTY 

S.A.,. zgodnie z warunkami przyłączenia, stanowiącymi Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Odbiorca oświadcza, że: 

2.1. posiada tytuł prawny do obiektów, określonych w Załączniku nr 2 do niniejszej 

Umowy. Dowód posiadania tytułu prawnego do obiektów, użytkowanych przez 

Odbiorcę, stanowi Załącznik nr 3, 

2.2. posiada zawarte umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranymi 

sprzedawcami, określone w Załączniku nr 8  

2.3. w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranych 

sprzedawców o których mowa  w pkt. 2.2, podmiotem będącym dla Odbiorcy 

sprzedawcą, zwanym dalej „sprzedawcą rezerwowym”, jest podmiot określony w 

Załączniku nr 8 pkt 2,  

2.4. podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe jest podmiot określony 

Załączniku nr 8 pkt.1 lub pkt. 2,  

2.5. planowana ilość dostarczanej energii elektrycznej określona jest Załączniku nr 10, 

2.6. instalacja w obiektach jest w dobrym stanie, odpowiada wymaganiom 

technicznym określonym w odpowiednich przepisach i nie zawiera przeróbek 

umożliwiających nielegalny pobór energii elektrycznej, 

2.7. przed podpisaniem Umowy otrzymał Taryfę, 

2.8. zapoznał się z zapisami IRiESD,   



2.9. wyraża zgodę na udostępnianie przez Grupę KĘTY S.A. danych pomiarowych, 

wybranym przez Odbiorcę sprzedawcom oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za 

bilansowanie handlowe, 

2.10. jest przedsiębiorstwem energetycznym świadczącym usługi przesyłania lub 

dystrybucji energii elektrycznej niebędącym operatorem systemu 

dystrybucyjnego,* 

2.11. posiada koncesję na dystrybucję energii elektrycznej wydaną przez Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki, * 

2.12. jest nabywcą końcowym w rozumieniu Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku 

akcyzowym i nie posiada koncesji, udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki 

a. na dystrybucję energii elektrycznej 

b. na obrót energią elektryczną* 

2.13. dysponuje układami pomiarowo – rozliczeniowymi , zainstalowanymi zgodnie z 

wydanymi przez Grupę KĘTY S.A., na podstawie warunków określonych w 

IRiESD, warunkami technicznymi, spełniającymi wymogi rozdzielenia umowy 

kompleksowej na umowy odrębne:  

 umowę na dostarczanie energii elektrycznej 

 umowę na świadczenie usług dystrybucyjnych, 

umożliwiającymi ustalenie wielkości energii elektrycznej zużytej na potrzeby 

własne  

2.14. dysponuje układami pomiarowo – rozliczeniowymi umożliwiającymi ustalenie 

wielkości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne oraz zużytej przez 

odbiorców końcowych przyłączonych do swojej sieci* 

2.15. nie dysponuje układami pomiarowo – rozliczeniowymi umożliwiającymi ustalenie 

wielkości energii elektrycznej zużytej na potrzeby własne oraz zużytej przez 

odbiorców końcowych przyłączonych do swojej sieci, zgodnymi z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie   i zobowiązuje się do 

a. wystąpienia do Grupy KĘTY S A o wydanie warunków przyłączenia w 

terminie do dnia …………………………………… 

b. zabudowy układów pomiarowo – rozliczeniowych  w terminie 3 miesięcy od 

dnia otrzymania warunków przyłączenia.* 

 

3. Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Grupę KĘTY S.A.  o 

zmianach w zakresie stanu faktycznego, określonego w ust. 2.10*, 2.11*, 2.12*, pod 

rygorem poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej w stosunku do Grupy KĘTY 

S.A., za wszelkie szkody, wynikłe z niewłaściwego realizowania przepisów Ustawy z 

dnia 6 grudnia 2008 r. ( z późn. zm. ) o podatku akcyzowym, w tym za ewentualne 

nieodprowadzanie lub nieterminowe odprowadzanie podatku akcyzowego i związanych z 

tym dokumentów. 

4. Realizacja Umowy jest możliwa jeżeli sprzedawca i podmiot odpowiedzialny za 

bilansowanie handlowe, posiadają obowiązujące umowy o świadczenie usług dystrybucji 

z Grupą KĘTY S.A. 

 

 

§ 3 

 

ZASADY REALIZACJI UMOWY 

 

1. Grupa KĘTY S.A. zobowiązuje się do:    



1.1. dostarczania siecią dystrybucyjną Grupy KĘTY S.A. energii elektrycznej do 

budynków, budowli oraz urządzeń użytkowanych przez Odbiorcę, znajdujących się 

na nieruchomości, położonej w Kętach przy ul. Kościuszki 111 wymienionych w 

Załączniku nr 2 do Umowy,  

1.2. utrzymywania ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej na warunkach 

określonych w odrębnych przepisach i Umowie, 

1.3. utrzymywania parametrów jakościowych energii elektrycznej i standardów 

jakościowych obsługi odbiorców, wynikających z Prawa energetycznego i przepisów 

wykonawczych. Warunkiem utrzymania parametrów technicznych, określonych 

wyżej, jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej, niż Moc Umowna, przy 

współczynniku tg φ nie większym, niż 0,4. 

1.4. prowadzenia rozliczeń zgodnie z §5 i § 6 Umowy, 

1.5. przyjmowania do realizacji umów sprzedaży energii elektrycznej, na zasadach 

określonych w IRiESD, 

1.6. udostępnienia Odbiorcy elektronicznego wzoru zgłoszenia umowy sprzedaży energii 

elektrycznej,  

1.7. terminowego przekazywania informacji mających wpływ na świadczone usługi 

dystrybucji, 

1.8. niezwłocznego informowania Odbiorcy o zauważonych wadach lub usterkach 

w układach pomiarowo -rozliczeniowych i o innych okolicznościach mających 

wpływ na możliwość dokonania niewłaściwych rozliczeń, 

1.9. obsługi i utrzymania z należytą starannością urządzeń sieci dystrybucyjnej, w tym 

urządzeń przyłączy, w części stanowiącej własność Grupy KĘTY S.A., 

1.10. udostępniania danych zgodnie z IRiESD i zapisami Umowy, 

1.11. zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy, zgodnie z udzielonym Upoważnieniem, 

umowy sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą określonym w Załączniku nr 8 

pkt. 2., w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego 

przez Odbiorcę sprzedawcę określonego w Załączniku nr 8 pkt 1, z zastrzeżeniem 

postanowień §3.  
 

2. Odbiorca zobowiązuje się do: 

2.1. terminowego regulowania należności za świadczone usługi dystrybucji energii 

elektrycznej oraz innych należności związanych ze świadczeniem tej usługi, 

2.2. pobierania mocy i energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

warunkami Umowy w sposób nie powodujący zakłóceń w dostawie energii 

elektrycznej dla innych odbiorców oraz nie zagrażający urządzeniom Grupy KĘTY 

S.A., 

2.3. umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Grupy KĘTY S.A. dostępu, wraz z 

niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci, urządzeń oraz 

układów pomiarowo – rozliczeniowych oraz układów pomiarowo – kontrolnych* 

znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu wykonania prac 

eksploatacyjnych, usunięcia awarii w sieci, odczytu stanu liczników, kontroli 

układów pomiarowych, kontroli dotrzymywania warunków zawartych umów 

i prawidłowości rozliczeń oraz stanu plomb*, 

2.4. zabezpieczenia układów pomiarowo – rozliczeniowych i pomiarowo - kontrolnych 

oraz zabezpieczeń głównych  przed uszkodzeniem, zniszczeniem, naruszeniem lub 

zerwaniem plomb legalizacyjnych i plomb założonych przez Grupę KĘTY S.A., 

niedokonywania jakichkolwiek zmian w układach pomiarowo-rozliczeniowych, 

pomiarowo – kontrolnych oraz pokrycia strat wynikających z uszkodzenia, 



zniszczenia lub utraty układu pomiarowo-rozliczeniowego chyba, że nastąpiło to 

wskutek okoliczności, za które Odbiorca nie ponosi winy *, 

2.5. niezwłocznego informowania Grupy KĘTY S.A. o zauważonych wadach lub 

usterkach w układach pomiarowo – rozliczeniowych i pomiarowo –

 kontrolnych,  o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość 

niewłaściwego rozliczenia za energię elektryczną oraz o powstałych przerwach w 

dostarczaniu energii elektrycznej lub niewłaściwych jej parametrach*, 

2.6. informowania Grupę KĘTY S.A. o zawartych umowach sprzedaży energii 

elektrycznej na zasadach określonych w IRiESD oraz w Załączniku nr 8, 

2.7. terminowego przekazywania do Grupy KĘTY S.A., zgodnie z zasadami określonymi 

w IRiESD i Umowie, danych oraz informacji w zakresie niezbędnym do planowania 

i prowadzenia ruchu sieciowego oraz eksploatacji sieci elektroenergetycznej będącej 

własnością Grupy KĘTY S.A., 

2.8. utrzymywania należącej do niego sieci lub wewnętrznej instalacji zasilającej lub 

odbiorczej w należytym stanie technicznym, poprzez prowadzenie eksploatacji 

swoich urządzeń i instalacji zgodnie z zasadami określonymi w IRiESD oraz 

własnymi instrukcjami. Wprowadzenie innych standardów eksploatacji urządzeń i 

instalacji wymaga wcześniejszego uzgodnienia Grupą KETY S.A.  

2.9. utrzymywania użytkowanej nieruchomości w sposób nie powodujący utrudnień w 

prawidłowym funkcjonowaniu sieci, a w szczególności do zachowania wymaganych 

odległości od istniejących urządzeń, w przypadku stawiania obiektów budowlanych i 

sadzenia drzew oraz już istniejącego drzewostanu, 

2.10. powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom 

posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,  

2.11. uzgadniania i nastawiania układów automatyki i zabezpieczeń na urządzeniach 

będących własnością Odbiorcy zgodnie z IRiESD i Umową,  

2.12. dostosowania swoich urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o 

których został uprzednio powiadomiony, zgodnie z wymaganiami określonymi w 

odrębnych przepisach,  

2.13. dostarczania danych, zgodnie z  IRiESD oraz zapisami Umowy, 

2.14. ograniczania poboru energii elektrycznej w przypadkach i na zasadach określonych 

w § 4 Umowy 

2.15. dostarczania danych do Grupy KĘTY S.A. o ilości energii elektrycznej, zużytej na 

potrzeby własne oraz ilości energii elektrycznej zużytej przez odbiorców końcowych 

przyłączonych do swojej sieci, oddzielnie dla każdego obiektu*/miejsca 

dostarczania* określonego w Umowie, w formie Oświadczenia upoważnionych 

reprezentantów Odbiorcy. Wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 11*. 

 

3. Odbiorcę klasyfikuje się do ... grupy przyłączeniowej. 

4. Granicę eksploatacji sieci przez Grupę KĘTY S.A., stanowią zaciski kablowe na 

odpływach do ……………………………………………………………….. Odbiorcy 

5. Obie strony mają prawo być obecne podczas instalowania, odczytywania, naprawy lub 

regulowania urządzeń pomiarowych zużycia energii elektrycznej 

6. Układy pomiarowe będą zabudowane w obiekcie Grupy KĘTY S.A., z którego zasilane są 

obiekty Odbiorcy. Wykaz układów pomiarowych oraz miejsca ich zainstalowania, 

stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej Umowy 

7. Rozliczanie pomiędzy stronami będzie się odbywać w oparciu o aktualną taryfę  dla 

dystrybucji energii elektrycznej Grupy KĘTY S.A. 

8. Wykaz Mocy Umownych, stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 



9. Moc umowna, do wielkości nieprzekraczającej mocy przyłączeniowej, zamawiana jest 

pisemnie w jednakowej wielkości na wszystkie miesiące okresu obowiązywania nowej 

Taryfy. Zamówienie Odbiorca powinien dostarczyć do  Grupy KĘTY S.A. do 30 września 

każdego roku. Brak zamówienia mocy w wyżej wymienionym terminie jest 

równoznaczny z zamówieniem mocy w dotychczasowej wielkości, na następny okres 

obowiązywania nowej Taryfy. 

10. Ustala się, że zamawiana przez Kupującego moc umowna na poszczególnych 

przyłączach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie może być mniejsza, niż 

moc wynikająca z 20 % prądu znamionowego przekładników prądowych, przy tg φο = 

0,4. 

11. Maksymalna moc umowna dla każdego z przyłączy, którą może zamówić Odbiorca bez 

konieczności składania wniosku o określenie nowych warunków przyłączenia, wynika z 

prądu znamionowego przekładników prądowych, zainstalowanych w układzie 

pomiarowym na tym przyłączu 

12. Warunki zmiany mocy umownej określa Taryfa, przy czym zmniejszenie wysokości 

mocy umownej może nastąpić jeden raz w trakcie okresu obowiązywania Taryfy. Zmiana 

wysokości mocy umownej następuje po spełnieniu warunków określonych przez Grupę 

KĘTY S.A., uwzględniających postanowienia Taryfy i uwarunkowania techniczne. 

Zmieniona wielkość mocy umownej zostanie uwzględniona w rozliczeniach od 

najbliższego okresu rozliczeniowego, następującego po spełnieniu powyższych warunków 

13. Podstawowy i rezerwowy układ pomiarowo – rozliczeniowy oraz układ pomiarowo -

 kontrolny stanowią własność Odbiorcy. Wykaz elementów tworzących podstawowy i 

rezerwowy układ pomiarowo - rozliczeniowy oraz układ pomiarowo - kontrolny określa 

Załącznik nr 6 

14. Zakup, okresowa legalizacja liczników, zainstalowanie układu pomiarowo –

 rozliczeniowego i układu pomiarowo – kontrolnego odbywa się na koszt Odbiorcy 

15. Ponowne legalizowanie i wzorcowanie urządzeń pomiarowych, powinno się odbyć przed 

upływem okresu ważności cech legalizacyjnych i wzorcowania 

16. Przez okres obowiązywania Umowy, Odbiorca jest zobowiązany do dotrzymania 

wymagań technicznych dla podstawowych i rezerwowych układów pomiarowo –

 rozliczeniowych. Właściciel ponosi odpowiedzialność za stan plomb legalizacyjnych 

17. Systemy zdalnego pomiaru energii elektrycznej, układów transmisji danych 

pomiarowych, infrastruktury teleinformatycznej i systemy telekomunikacji, określone 

w IRiESD, są własnością Grupy KĘTY S.A 

18. Plan poboru energii elektrycznej na następny okres obowiązywania nowej Taryfy, 

Odbiorca zgłasza do Grupy KĘTY S.A. w formie pisemnej na formularzu zgodnym z 

Załącznikiem nr 10, w terminie do 30 września każdego roku. Brak zgłoszenia w wyżej 

wymienionym terminie jest równoznaczny ze złożeniem planu w dotychczasowej 

wielkości 

19. Jednostką rozliczeniową zużycia energii elektrycznej jest 1 kWh (jedna kilowatogodzina) 

20. Grupy przyłączeniowe oraz grupy taryfowe, ustalane są zgodnie z Taryfą, 

21. Grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Odbiorcy, raz na 12 miesięcy, 

po spełnieniu warunków określonych przez Grupę KĘTY S.A., uwzględniających 

postanowienia Taryfy i uwarunkowania techniczne 

  

 

 

§ 4 

 

SPRZEDAWCA REZERWOWY 



 

1. Odbiorca wyraża zgodę, aby Grupa KĘTY S.A.  zawarła w jego imieniu i na jego rzecz 

umowę sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym wskazanym w 

Załączniku nr 8, w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez 

wybranego przez Odbiorcę sprzedawcę. Umowa ze sprzedawcą rezerwowym zostanie 

zawarta na warunkach określonych we wzorcu umowy sprzedaży, obowiązującym w dniu 

skorzystania z upoważnienia. Aktualny wzorzec przedmiotowej umowy sprzedaży 

dostępny jest na stronie internetowej, pod adresem: http://www.grupakety.com/,   

zakładka  spółka >>operator systemu dystrybucyjnego>>energia elektryczna .  

2. Odbiorca udziela Grupie KĘTY S.A. Upoważnienia do zawarcia umowy ze sprzedawcą 

rezerwowym, wg wzoru określonego w Załączniku nr 9, wraz z podpisaniem Umowy. 

Każdorazowo w przypadku wykorzystania w/w Upoważnienia, Odbiorca udzieli Grupie 

KĘTY S.A.  kolejnego Upoważnienia do zawarcia umowy ze sprzedawcą rezerwowym. 

3. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Grupę KĘTY S.A. o fakcie 

zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego przez Odbiorcę sprzedawcę. 

Odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego obowiązku ponosi Odbiorca.  

4. W terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji o zaprzestaniu sprzedaży 

energii elektrycznej  przez sprzedawcę wybranego przez Odbiorcę, Grupa KĘTY S.A.  

zobowiązana  jest do podpisania ze swojej strony w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy 

sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym i przedłożenia jej do podpisu 

sprzedawcy rezerwowemu. W przypadku, gdy sprzedawca rezerwowy nie wyrazi zgody 

na zawarcie takiej umowy sprzedaży energii elektrycznej, Grupa KĘTY S.A.   jest 

uprawniona do zaprzestania dostarczania energii elektrycznej.  

5. Grupa KĘTY S.A.   nie ponosi odpowiedzialności za skutki zaprzestania dostarczania 

energii elektrycznej, w przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży energii 

elektrycznej przez sprzedawcę rezerwowego, jak i za czas nie dostarczania energii 

elektrycznej w okresie od zaprzestania sprzedaży przez wybranego przez Odbiorcę 

sprzedawcę do rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez sprzedawcę 

rezerwowego. 

6.   W przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej przez sprzedawcę 

rezerwowego lub utraty przez Odbiorcę sprzedawcy rezerwowego, rozliczenie energii 

niezbilansowanej dostarczonej przez Grupę KĘTY S.A.  do Odbiorcy, w okresie 

poprzedzającym wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej, będzie dokonane z 

uwzględnieniem zasad określonych w Taryfie związanych z rozliczeniem nielegalnego 

poboru energii elektrycznej. 

 

 

§ 5 

 

OGRANICZENIA W POBORZE ENERGII 
 

1. Grupa KĘTY S.A., w porozumieniu z Odbiorcą, opracowuje i aktualizuje, zgodnie z 

zasadami, określonymi w Ustawie Prawo energetyczne wraz z rozporządzeniami 

wykonawczymi, „ Plan wprowadzania ograniczeń w poborze energii elektrycznej”. W 

przypadku wystąpienia ograniczeń w poborze energii elektrycznej, Kupujący jest 

zobowiązany ograniczyć pobór mocy, zgodnie z opracowanym planem. Grupa KĘTY 

S.A. uprawniona jest do wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej w trybie i na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów, o 

którym mowa w § 1 pkt. b Umowy. 

http://www.grupakety.com/pl/operator-systemu-dystrybucyjnego-elektrycznego/


2. Odbiorca określa Moc Minimalną, do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w 

wysokości …….. [kW]. Grupa KĘTY S.A. zobowiązuje się do przekazania jej do 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, celem uwzględnienia przy opracowywaniu „ Planu 

wprowadzania ograniczeń (…)”. Dopuszczalne maksymalne ograniczenie w poborze 

energii elektrycznej, zapewni Odbiorcy pobór Mocy Minimalnej. 

3. Sprzedający zastrzega sobie również prawo wstrzymania dostarczania energii elektrycznej 

w przypadku: 

a) gdy pobieranie energii odbywa się z częściowym lub całkowitym pominięciem układu 

pomiaru energii; 

b)  stwarzania przez instalację Kupującego bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, 

mienia lub pożarowego, a także użytkowania przez Kupującego urządzeń 

wprowadzających zakłócenia do sieci lub instalacji, przekraczające dopuszczalny, 

uznany prawem poziom; 

c) uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom Sprzedającego dostępu do 

urządzeń pomiarowych oraz elementów sieci znajdujących się na terenie lub w 

obiekcie Kupującego celem przeprowadzenia prac eksploatacyjnych lub usunięcia 

awarii w sieci zasilającej odbiorców zewnętrznych; 

d) nieterminowego regulowania należności lub zalegania z zapłatą należności po upływie 

30 dni od wezwania do uiszczenia zaległości. 

e) pobierania przez Kupującego energii elektrycznej w sposób zakłócający dostawy 

innym odbiorcom, w wyniku przekroczenia ilości umownych. 

f) dostarczania przez Kupującego energii elektrycznej (dostarczanej na podstawie 

niniejszej Umowy) osobom trzecim, bez zgody Sprzedającego 

4. Sprzedający zobowiązuje się powiadomić Kupującego z co najmniej pięciodniowym 

wyprzedzeniem, o terminach i czasie przerw planowych w dostawie energii elektrycznej, 

zgodnie z § 1 pkt. b Umowy.  

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej na 

skutek działania siły wyższej, przez co należy rozumieć zdarzenie zewnętrze, nagłe, 

nieprzewidywalne i niezależne od woli stron, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu 

Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec 

ani przeciwdziałać, przy zachowaniu należytej staranności stron albo z wyłącznej winy 

Kupującego lub osoby trzeciej, za którą Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a 

także w wypadku ograniczeń spowodowanych zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia. 

6. Strony ustalają, że w przypadku wprowadzenia w trybie zgodnym z prawem ograniczeń w 

dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, Odbiorca jest obowiązany do dostosowania 

dobowego poboru energii do planu ograniczeń stosownie do komunikatów radiowych lub 

indywidualnego zawiadomienia. Za ewentualnie wynikłe z tego tytułu szkody Grupa 

KĘTY S.A nie ponosi odpowiedzialności. 

7. W sieci dystrybucyjnej Grupy KĘTY S.A. mogą występować nieprzewidziane, 

krótkotrwałe stany awaryjne eliminowane przez automatykę zabezpieczeniową. Grupa 

KĘTY S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki (straty poniesione przez Odbiorcę), 

wywołane krótkotrwałymi stanami awaryjnymi w sieci dystrybucyjnej, eliminowanymi 

przez działanie automatyki zabezpieczeniowej. 

 

 

§ 6 

 

CENY I STAWKI OPŁAT 

 



1. Rozliczenia między Stronami będą się odbywać na podstawie odczytów wskazań 

urządzeń pomiarowych w miesięcznych okresach rozliczeniowych. 

2. Warunki i zasady stosowania cen za świadczone usługi dystrybucji, zawarte są w „Taryfie 

dla dystrybucji energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa energetycznego Grupa KĘTY 

S.A.” 

3. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-

rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii 

elektrycznej, Kupujący jest obowiązany/uprawniony do uregulowania/zwrotu należności 

za świadczone usługi dystrybucji, na podstawie ilości energii elektrycznej wyznaczonej 

według współczynnika korekcyjnego właściwego dla stwierdzonego uszkodzenia albo na 

podstawie ilości energii elektrycznej prawidłowo wykazanej w poprzednim lub 

następnym okresie rozliczeniowym. 

4. Jeżeli błędy, o których mowa w ust. 2, spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności 

za świadczone usługi dystrybucji, Grupa KĘTY S.A jest zobowiązana dokonać korekty 

uprzednio wystawionych faktur. 

 

 

§ 7 

 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
 

1. Grupa KĘTY S.A. będzie wystawiała faktury w okresach miesięcznych na koniec 

każdego miesiąca dostawy. 

2. Należność będzie płatna przez Odbiorcę przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania 

faktury, na rachunek bankowy Sprzedającego ……….. Nr ………………. 

3. W razie nie zapłacenia faktury w terminie, Grupie KĘTY S.A. przysługuje prawo 

naliczenia ustawowych odsetek za zwłokę. 

4. Strony Umowy ustalają, że w przypadku nie dokonania bieżącej płatności należności za 

zrealizowane usługi dystrybucji w terminie zgodnym z wystawioną fakturą, Grupa KĘTY 

S.A. może wezwać Odbiorcę do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy w zakresie płatności za zrealizowane usługi dystrybucji. 

5. Z chwilą przekazania Odbiorcy przez Grupę KĘTY S.A. wezwania, o którym mowa w 

ust.1, Strony ustalają następujący tryb postępowania: 

5.1. Odbiorca zobowiązuje się w ciągu 5 dni od wezwania Grupy KĘTY S.A. wnieść 

i uzupełniać zabezpieczenie finansowe w formie weksla in blanco wraz z deklaracją 

wekslową uprawniającą Grupę KĘTY S.A.  do wypełnienia weksla.  

5.2. Wzór deklaracji wekslowej do weksla in blanco podano w Załączniku nr 7 do  

Umowy. 

5.3. Jeżeli Grupa KĘTY S.A.  wykorzysta zabezpieczenie ustanowione w postaci weksla 

in blanco i wypełni weksel, wówczas Odbiorca w ciągu 5 dni od wezwania Grupy 

KĘTY S.A.  złoży nowy weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 

5.4. W przypadku nie zapłacenia sumy wekslowej przez Odbiorcę, Grupie KĘTY S.A. 

przysługuje prawo wystąpienia o wydanie nakazu zapłaty z weksla bez protestu i bez 

dalszych wezwań do zapłaty przeciwko Odbiorcy. 

5.5. Z dniem rozwiązania Umowy lub jej wygaśnięcia Grupa KĘTY S.A. zwolni 

zabezpieczenie finansowe i zwróci Odbiorcy wystawione przez niego weksle, pod 

warunkiem, iż wszelkie zobowiązania Odbiorcy wynikające lub związane z realizacją 

Umowy zostały uregulowane. 



5.6. W przypadku gdy wyżej wymienione terminy płatności przypadają w sobotę lub w 

dniu wolnym od pracy, to wyżej wymienione czynności będą dokonywane w 

pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 

6. W przypadku nie ustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa wyżej Grupa KĘTY S.A. 

zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy w trybie w § 9 ust. 12. 

 

 

 

 

 

§ 8 

 

OBOWIĄZKI STRON 

 

1. Taryfa obowiązująca Odbiorców obsługiwanych przez Grupę KĘTY S.A. zatwierdzana 

jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i publikowana w Biuletynie Urzędu 

Regulacji Energetyki. Taryfa dostępna jest również bezpłatnie w biurze obsługi klienta 

oraz na stronie internetowej Grupy KĘTY S.A. http://www.grupakety.com/,   zakładka  

spółka >>operator systemu dystrybucyjnego>>energia elektryczna .  

2. IRiESD jest dostępna w siedzibie Grupy KĘTY S.A. oraz na stronie internetowej 

http://www.grupakety.com/,   zakładka  spółka >>operator systemu 

dystrybucyjnego>>energia elektryczna . 

 

§ 9 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem spełnienia wszystkich warunków, wynikających z § 2 

ust. 2.14. 

2. Z dniem wejścia w życie obecnej umowy, tracą ważność umowy, dotyczące tego zakresu 

świadczonych usług. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. 

4. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 36 – 

miesięcznego okresu wypowiedzenia.  
5. Zmiany lub uzupełnienia Umowy mogą być dokonywane tylko za pisemną zgodą obydwu 

Stron w  formie aneksu do Umowy, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 

poniższych ustępów. 

6. Aneksu do Umowy nie sporządza się w przypadku: 

6.1. zmiany okresu rozliczeniowego stosownie do postanowień obowiązującej Taryfy, 

6.2. zmian przepisów prawa, a w szczególności przepisów ustawy Prawo energetyczne i 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 

6.3. zmiany Taryfy, IRiESD,  

6.4. wymiany elementów układu pomiarowo – rozliczeniowego potwierdzonej 

dokumentem,  

6.5. zmiany adresu korespondencyjnego lub zmiany konta bankowego,  

6.6. aktualizacji danych zestawionych w Załącznikach nr 4, 8 i 10 do Umowy, 

6.7. innych zmian nie wymagających sporządzania Aneksu, określonych w Umowie. 

7. W razie wystąpienia przypadków, o których mowa w ust 6, stosowne postanowienia 

Umowy ulegają zmianie automatycznie. 

http://www.grupakety.com/pl/operator-systemu-dystrybucyjnego-elektrycznego/
http://www.grupakety.com/pl/operator-systemu-dystrybucyjnego-elektrycznego/


8. W razie zmian w zakresie stanu prawnego lub faktycznego, mających związek 

z postanowieniami Umowy, Strony zobowiązują się do podjęcia w dobrej wierze jej 

renegocjacji pod kątem dostosowania Umowy do nowych okoliczności. 

9. Kupujący będzie uzgadniał ze Sprzedającym wszystkie istotne inwestycje, których 

realizacja może mieć wpływ na ograniczenie możliwości obsługi i serwisowania sieci 

energetycznych znajdujących się na nieruchomości Kupującego oraz na utrzymanie 

standardów jakościowych energii elektrycznej, dostarczanej Kupującemu i pozostałym 

odbiorcom. 

10. Każda zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności, chyba, że przepisy prawa wymagają formy szczególnej. 

Zmiana cen i opłat określonych w § 5 nie będą stanowić zmiany warunków niniejszej 

Umowy i nie wymaga formy aneksu do Umowy. 

11. Grupa KĘTY S.A. ma prawo rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym jeżeli 

Odbiorca zwleka z zapłatą należności wynikającej z faktury za zrealizowane usługi 

dystrybucji co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności, pomimo uprzedniego 

powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia Umowy i wyznaczenia 

dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności. 

12. Grupa KĘTY S.A.  ma prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 10 dniowego okresu 

wypowiedzenia w przypadku  istotnego zawinionego naruszenia warunków Umowy, jeśli 

przyczyny i skutki naruszenia nie zostały usunięte w terminie 14 dni od daty pisemnego 

zgłoszenia żądania ich usunięcia zawierającego: stwierdzenie przyczyny uzasadniającej 

wypowiedzenie Umowy, określenie istotnych szczegółów naruszenia, żądania usunięcia 

wymienionych naruszeń w trybie natychmiastowym.  

13. Umowa może być rozwiązana przez Grupę KĘTY S.A. w trybie natychmiastowym po 

upływie 2 dni od wyznaczonego pisemnie przez Grupę KĘTY S.A.  terminu usunięcia 

stwierdzonych nieprawidłowości, jeśli nie zostały one usunięte przez Odbiorcę w zakresie 

dotyczącym: 

13.1. wprowadzania do sieci Grupy KĘTY S.A. zakłóceń przekraczających dopuszczalne 

poziomy, określone zgodnie  z obowiązującymi przepisami prawa oraz IRiESD 

13.2. utrzymywania przez Odbiorcę nieruchomości, własnej sieci, instalacji lub obiektów 

budowlanych w sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci zasilającej 

13.3. uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom Grupy KĘTY S.A. dostępu, wraz 

z niezbędnym sprzętem, do elementów sieci i urządzeń, będących własnością Grupy 

KĘTY S.A., znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu usunięcia 

awarii w sieci. 

14. Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do wymiany informacji związanych z realizacją 

Umowy wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia zawiera Załącznik nr 4. 

15. Zmiana podmiotów i osób upoważnionych do wymiany informacji, o których mowa w 

ust. 7 oraz ich danych teleadresowych, możliwa jest po pisemnym powiadomieniu drugiej 

Strony Umowy i nie wymaga aneksu do Umowy. 

16. Strony Umowy wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych 

osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z 

późniejszymi zmianami). Strony mają prawo wglądu do swoich danych osobowych 

i ich zmiany. 

17. Informacje techniczne lub handlowe uzyskane wzajemnie od siebie przez Strony 

w związku z realizacją Umowy oraz informacje zastrzeżone przez którąkolwiek ze Stron 

mają charakter poufny, w związku z czym nie mogą być przekazywane osobom trzecim, 

publikowane ani ujawniane w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania 

Umowy. 



18. Postanowienia o poufności zawarte powyżej, nie będą stanowiły przeszkody dla 

którejkolwiek ze Stron w ujawnianiu informacji podmiotom działającym w imieniu 

Strony przy wykonaniu Umowy, z zastrzeżeniem zachowania przez nich zasady poufności 

uzyskanych informacji oraz informacji na ujawnienie których druga Strona wyrazi zgodę 

na piśmie lub informacji należących do informacji powszechnie znanych lub informacji, 

których ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa 

19. Strony odpowiadają za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków mających 

na celu dochowanie wyżej wymienionej klauzuli poufności przez jej pracowników i 

ewentualnych podwykonawców. 

20. Odbiorca wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez 

Grupę KETY S.A. dla celów realizacji Umowy. 

21. Wszelkie sporne sprawy wynikające z realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane na 

drodze negocjacji. 

22. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy, po wyczerpaniu 

możliwości negocjacyjnych, strony poddają rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu 

właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. 

23. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy, będą mieć 

zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 

24. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

 

* - niepotrzebne skreślić. 

 

Załączniki: 

1. Nr 1 – Warunki przyłączenia 

2. Nr 2 – Wykaz obiektów, użytkowanych przez Odbiorcę 

3. Nr 3 - Tytuł prawny do obiektów, określonych w Załączniku nr 2  

4. Nr 4 - Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do wymiany informacji 

związanych z realizacją Umowy wraz z zakresem udzielonego im 

upoważnienia.  

5. Nr 5 - Grupy przyłączeniowe oraz grupy taryfowe, ustalone zgodnie z 

Taryfą. 

6. Nr 6 - Wykaz Mocy Umownych 

7. Nr 7 – Wzór deklaracji wekslowej do weksla in blanco  

8. Nr 8 – Wykaz zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej z 

wybranymi sprzedawcami na zasadach określonych w IRiESD  

9. Nr 9 -  umowa sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą określonym w 

Załączniku nr 8 pkt. 2., w przypadku zaprzestania sprzedaży energii 

elektrycznej przez wybranego przez Odbiorcę sprzedawcę określonego 

w Załączniku nr 8 pkt 1. 



10. Nr 10 - Plan poboru energii elektrycznej na następny okres obowiązywania 

nowej Taryfy  ( planowana ilość dostarczanej energii elektrycznej skali 

roku, w rozbiciu na miesiące ).  

11. Nr 11 – Wykaz podstawowych i rezerwowych układów pomiarowo - 

kontrolnych oraz miejsca ich zainstalowania. 

12. Nr 12 - Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 

13. Nr 13 - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci 

dystrybucyjnej GRUPA Kęty S.A 

 

 

Grupa KĘTY S.A.:       Odbiorca:   
  

 

 

..............................................                ............................................... 

 

 

 

...............................................     ...............................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik: Nr 1 – Warunki przyłączenia 

 

Lp 
Rozdzielnia ……… pole 
nr…………….. 

Odbiór 
Moc 
przyłączeniowa 

moc 
Umowna 

Przy pomiarze 
półpośrednim  
3 przekładniki,          
przekładnie   
.../5/5 

klasa 
Liczniki: rodzaj, klasa 
dokładności, typ 

1    
 

   

2    
 

   

3    
 

   

4    
 

   

5    
 

   

6    
 

   

7    
 

   

8    
 

   

9 
 

 
   

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2 – Wykaz obiektów, użytkowanych przez Odbiorcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 3 - Tytuł prawny do obiektów, określonych w  



Załącznik Nr 4 - Wykaz podmiotów i osób upoważnionych do wymiany informacji 

związanych z realizacją Umowy wraz z zakresem udzielonego im upoważnienia. 

Lp. Imie Nazwisko Segment / Spółka telefon e-mail 

1 Krzysztof  Siekierski SWW31/GK "KĘTY"  +48 0 33 844 6130 
ksiekierski@gk-
kety.com.pl 

2 Sebastian Zacny SWW31/GK "KĘTY"  +48 0 33 844 6871 szacny@gk-kety.com.pl 

3 Sebastian Bryzek SWW31/GK "KĘTY"  +48 0 33 844 6777 sbryzek@gk-kety.com.pl 

4 

    
5 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ksiekierski@gk-kety.com.pl
mailto:ksiekierski@gk-kety.com.pl
mailto:szacny@gk-kety.com.pl
mailto:sbryzek@gk-kety.com.pl


Załącznik Nr 5. - Grupy przyłączeniowe oraz grupy taryfowe, ustalone zgodnie z Taryfą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 6. -  Wykaz Mocy Umownych 

Podstacja Odbiór 
Moc 
umowna 
[kW] 

    
   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 7. - Wzór deklaracji wekslowej do weksla in blanco. 

..................., dnia ................. 

 

Grupa KĘTY S.A. 
   Adres do 

korespondencji: 

……………...................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

....................................................................................... 

 

DEKLARACJA WEKSLOWA 
 
Do weksla in blanco wystawionego przez Alumetal S.A. z siedzibą w Kętach, ul Kościuszki 111  na zabezpieczenie 

wierzytelności Grupy KĘTY S.A. z siedzibą w Kętach, ul Kościuszki 111, wynikających z Umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej zawartej pomiędzy Grupą KĘTY S.A.  a Alumetal S.A. z dnia ............................................ 

My, niżej podpisani, w załączeniu składamy do dyspozycji Grupy KĘTY S.A. weksel in blanco z klauzulą „bez protestu” 

z naszego wystawienia oraz wyrażamy zgodę na jego wypełnienie przez Grupę KĘTY S.A. w każdym czasie, w razie 

nieuregulowania przez nas w terminie należności za zrealizowane usługi dystrybucji energii elektrycznej, wynikających 

z  ww. Umowy, wymagalnych i płatnych zgodnie z warunkami powołanej Umowy, na sumę odpowiadającą naszemu 

zadłużeniu łącznie z odsetkami i kosztami, po wezwaniu do zapłaty udokumentowanych zaległości i wyznaczeniu 

dodatkowego, 14-dniowego terminu ich zapłaty. 

Jako miejsce płatności wskazujemy bank: .................................................................................................................  

Wyrażamy również zgodę na opatrzenie złożonego weksla datą płatności według uznania Grupy KĘTY S.A., przy 

jednoczesnym zawiadomieniu nas listem poleconym, który powinien być wysłany nie później niż na 7 dni przed terminem 

płatności weksla. 

Weksel nie może być indosowany na inny podmiot gospodarczy, z wyłączeniem indosu na bank wskazany jako miejsce 

płatności. 

 
Pieczęć firmowa wystawcy 

 
 
(podpisy osób uprawnionych do reprezentowania) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 8. - Wykaz zawartych umów sprzedaży energii elektrycznej z wybranymi 

sprzedawcami na zasadach określonych w IRiESD. 

1. Wykaz umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Odbiorcę . 

 

Lp. Sprzedawca 
Nr umowy 

sprzedaży 

Okres obowiązywania Podmiot 

odpowiedzialny za 

bilansowanie 

handlowe 

od do 

1.      

2. Grupa KĘTY S.A.    Grupa KĘTY S.A. 

      

      

      

 

2. Podmiotem będącym dla Odbiorcy sprzedawcą rezerwowym, który będzie sprzedawał energię elektryczną 
w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranych sprzedawców o których mowa 
w pkt 1, jest Grupa KĘTY S.A. 

3. Zmiana wykazu umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Odbiorcę oraz zmiana podmiotu 

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe powinna być przeprowadzona w formie pisemnej, 
w terminach i na zasadach określonych w IRiESD.  

4. Zmiana wykazu umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych przez Odbiorcę oraz zmiana podmiotu 

odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe nie wymaga aneksu do Umowy. 

5. Aktualizacji wykazów dokonują osoby reprezentujące Odbiorcę, posiadające upoważnienia w tym 

zakresie. 
 
 

 
 

Grupa KĘTY S.A. ODBIORCA 
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Załącznik Nr 9. - Umowa sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą określonym w Załączniku nr 8 

pkt. 2., w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego przez Odbiorcę 

sprzedawcę określonego w Załączniku nr 8 pkt 1. 

 

..............................., ............................. r. 
                                                                                                                               (miejscowość, data) 

 
Upoważnienie do zawarcia umowy ze sprzedawcą zwanym sprzedawcą rezerwowym, w 

przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego przez nas sprzedawcę 
 

 

............................................................. z siedzibą w ................................. wpisany do  
                             (pełna nazwa Odbiorcy/URD)                                                            (nazwa miejscowości) 
 

............................................. pod numerem .............................., prowadzonego przez  
                             (nazwa rejestru)                                                      (numer rejestru) 
 

................................................... z kapitałem zakładowym w wysokości .......................  
              (nazwa instytucji prowadzącej rejestr)                   (wysokość kapitału) 
z kapitałem wpłaconym ....................................    reprezentowany przez: 
 

1. ............................................................ 
(imię i nazwisko)  - (stanowisko) 

2. ............................................................ 
(imię i nazwisko)  - (stanowisko) 

 

upoważniam  
 

..................................................................................... z siedzibą w.............................. 
                             (pełna nazwa OSD)                                                                                                    (nazwa miejscowości) 
 

wpisanego do .................................... pod numerem ................., prowadzonego przez  
                                                 (nazwa rejestru)                                                    (numer rejestru) 
 

......................... z kapitałem zakładowym w wysokości ............. wpłaconym w całości, 
(nazwa instytucji prowadzącej rejestr)      (wysokość kapitału) 

  

do zawarcia w naszym imieniu i na naszą rzecz Umowy sprzedaży energii elektrycznej z: 
 

.......................................................... z siedzibą w ................................. wpisanego do  
   (pełna nazwa sprzedawcy rezerwowego)                                                           (nazwa miejscowości) 
                              
 

.............................................. pod numerem .............................., prowadzonego przez  
                             (nazwa rejestru)                                                      (numer rejestru) 
 

.......................... z kapitałem zakładowym w wysokości ............ wpłaconym w całości, 
(nazwa instytucji prowadzącej rejestr)      (wysokość kapitału) 

  

w przypadku zaprzestania sprzedaży energii elektrycznej przez wybranego przez nas sprzedawcę, 

wykazanego w Umowie o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  
 

 

W imieniu Odbiorcy/URD 
 

 
 

................................. ................................. 
(czytelny/e podpis/y lub podpis/y i pieczęć) 
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Załącznik Nr 10.- Plan poboru energii elektrycznej na następny okres obowiązywania nowej Taryfy  

 ( planowana ilość dostarczanej energii elektrycznej skali roku, w rozbiciu na miesiące ). 
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Załącznik Nr 11. - Wykaz podstawowych i rezerwowych układów pomiarowo - kontrolnych oraz 

miejsca ich zainstalowania. 

Lp 
Rozdzielnia … 
pole nr… 

Odbiór 
Grupa 
taryfowa 

3 rzekładniki,          
przekładnie   
.../5/5 

klasa 
Liczniki 
podstawowe 

nr 
licznika 

Data 
ważności 
licznika 

Liczniki 
rezerwowe nr 

licznika 

 
Data 
ważności 
licznika 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7          

 

 

8          

 

 

9             
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Załącznik Nr 12. - Podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe. 

Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe, jest podmiot wymieniony w Załączniku     

Nr 8, z którym Odbiorca ma podpisaną aktualna umowę na sprzedaż energii elektrycznej.  
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Załącznik Nr 13. - Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej GRUPA 

Kęty S.A. 

 

 

 

 

 
.................................................       

miejscowość, data 

 

W N I O S E K  

o określenie warunków przy łączenia do s ieci  dystrybucyjnej GRUPA Kęty S.A. 
( n a l e ż y  wy p e ł n i ć  d r u k o wa n y m i  l i t e r a m i )  

1. Oznaczenie wnioskodawcy: 
 
 

 

 
Nazwa Firmy  

Numer ewidencyjny Odbiorcy 

   -    -   -               

NIP  REGON  (z faktury) 
 

Adres (stały*/ czasowy*) 

32-650  Kęty  Kęty 
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowość 

 

Kościuszki 111   
Ulica  Numer telefonu 
 

Adres (korespondencyjny)      Jak wyżej      X       Jak niżej  
 

     
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowość 

 

       
Ulica  Numer domu  Nr mieszkania  Numer telefonu 

2. Obiekt: 

Nazwa: 

 

 
Określić obiekt 

Adres: 

32-650 Kęty  Kęty 
Gmina  Miejscowość 
 

Kościuszki 111   
Ulica  Numer administracyjny obiektu lub numer działki 
 

3. Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy ** 
 

Moc istniejąca 

Moc wnioskowana 

w roku ………. 

Moc wnioskowana 

docelowo 
w roku ……………. 

Moc przyłączeniowa [kW]    
 

4.  Obecne i przewidywane zapotrzebowanie energii 
 

Wielkość istniejąca 
Wielkość wnioskowana 
docelowo w roku ……….. 

Roczne przewidywane zapotrzebowanie energii [MWh]   
 

5.    Przewidywany termin rozpoczęcia poboru / dostarczania energii elektrycznej:  
 

6. Przewidywane do zainstalowania własne źródła energii nie współpracujące z siecią 
dystrybucyjną (podać typ i moc): ......................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... 

GRUPA Kęty S.A. 
32-650 Kęty 
ul.Kościuszki 111 
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7. Charakter odbioru (rodzaj działalności):   - stały  - czasowy  - plac budowy 
 - socjalno-bytowy    - budownictwo wielorodzinne (wielolokalowe) (wypełnić załącznik A)  

x - działalność usługowa*/ produkcyjna
 
(wypełnić załącznik B)*  

 - oświetlenie ulic  - inne .................................................................................................................. 

 

 

8. Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania(właściwe zaznaczyć) 

8.1.   X standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 

poz. 625) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi 

8.2. odmienne od standardów jakościowych parametry energii elektrycznej lub parametry jej dostarczania (określić jakie, np. czas 

dopuszczalnej przerwy) 

................................................................................................................................................................................................. 

8.3.         inne (np. zasilanie rezerwowe , więcej niż jedno przyłącze, itp.) 

................................................................................................................................................................................................ 

9. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze 
energii elektrycznej … kW 

(dotyczy podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I-III, nie dotyczy zasilania rezerwowego) 

 

10. Dodatkowe uwagi wnioskodawcy: ..................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................. 

11. OŚWIADCZENIE  
Oświadczam, że: 

11.1.1 wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji przyłączenia do sieci, 
11.1.2 posiadam tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje 

lub sieci, na dowód czego załączam stosowny dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania 
z przedmiotowego obiektu. 

Załączniki do wniosku  
 

1. x - załącznik B dla obiektów o charakterze produkcyjnym 

 
 
 
 

 
...................................................

/data i podpis Wnioskodawcy/ 
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ZAŁĄCZNIK B 
 
Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy dla obiektów o charakterze produkcyjnym. 
 

 
L.p. Podstacja Odbiór 

 
Moc umowna 
[kW] 

Grupa 
taryfowa 

 
   

    

     

     

     

     

     

     

     

     

   
 
 
 
 
 
Wnioskuję o rozliczanie:   jednostrefowe   dwustrefowe 
         trójstrefowe 
 
 
 
 
 

 
.......................................... 

  /data i podpis Wnioskodawcy/ 

   


