WNIOSEK PROSUMENTA
o rozliczanie przez ENEA S.A. usługi kompleksowej na zasadach określonych
w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii1
miejscowość

data

Wnioskuję o rozliczanie przez ENEA S.A. ilości energii elektrycznej wytworzonej we wskazanej we wniosku mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci
operatora systemu dystrybucyjnego (OSD) z energią pobraną z sieci OSD na podstawie umowy kompleksowej, na potrzeby wskazanego we wniosku
obiektu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii1.
1. DANE DOTYCZĄCE PROSUMENTA
1.1. Dane wnioskodawcy/wnioskodawców:
- jeden wnioskodawca

- więcej niż jeden wnioskodawca

1) Imię i nazwisko Prosumenta
2) Imię i nazwisko pełnomocnika Prosumenta
3) Adres zamieszkania Prosumenta
4) PESEL Prosumenta

Seria i nr paszportu Prosumenta w przypadku cudzoziemców

Dane pozostałych wnioskodawców zawarte są w załączniku/ach „Dane wnioskodawców”3.
1.2. Adres korespondencyjny Prosumenta (jeżeli ma być zmieniony w umowie kompleksowej)
(wypełnić jeśli jest inny niż adres zamieszkania)
(adres e-mail, nr telefonu) – dane nieobowiązkowe
1.3. Prosument oświadcza, że:
a) jest odbiorcą końcowym dokonującym zakupu energii elektrycznej od ENEA S.A. na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającym energię
elektryczną z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością
gospodarczą regulowaną ustawą o swobodzie działalności gospodarczej2, (art. 2 pkt 27a ustawy o odnawialnych źródłach energii);
b) jest wytwórcą energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, będącym osobą ﬁzyczną wpisaną do ewidencji producentów, o których mowa
w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, którzy
wytwarzają energię elektryczną z biogazu rolniczego w celu jej zużycia na własne potrzeby (art. 19 ust. 1 ustawy o odnawialnych źródłach energii);
c) korzysta z usługi kompleksowej świadczonej przez ENEA S.A. na potrzeby obiektu, o którym mowa w pkt. 2;
d) wystąpił z wnioskiem do ENEA S.A. o zawarcie umowy kompleksowej na potrzeby obiektu, o którym mowa w pkt. 2.
2. DANE DOTYCZĄCE MIKROINSTALACJI / OBIEKTU
2.1. Adres miejsca zainstalowania mikroinstalacji będący jednocześnie adresem obiektu, na potrzeby którego ENEA S.A. świadczy/świadczyć będzie usługę
kompleksową:

2.2. Nr PPE

2.3. Źródło energii:
3. SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE MIKROINSTALACJI
a) hydroenergia
b) energia wiatru
c) energia promieniowania słonecznego
d) energia z biogazu rolniczego
e) energia z biogazu
f) energia z biomasy
g) energia aerotermalna
h) energia geotermalna
i) energia hydrotermalna
j) energia fal
k) energia prądów i pływów morskich
l) energia z biopłynów
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2.4. Łączna moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji:
Moc osiągalna cieplna mikroinstalacji w skojarzeniu:

[kW]
[kW] – dotyczy energii wytwarzanej w skojarzeniu.

2.5. Data pierwszego wprowadzenia wytworzonej energii elektrycznej do sieci OSD:
2.6. Planowane roczne wprowadzenie energii elektrycznej z mikroinstalacji do sieci OSD

[kWh]

3. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałam/łem poinformowany, że administratorem podanych danych osobowych jest ENEA SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Góreckiej 1
oraz o przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.) uprawnieniach,
w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Podanie danych osobowych, których przetwarzanie odbywa
się na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm. oraz ustawa z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy kompleksowej. Oświadczam również, że podałam/łem moje
dane osobowe dobrowolnie.
Podpis wnioskodawcy

ZAŁĄCZNIKI
- Kopia/e pełnomocnictw/a – jeśli wniosek składa pełnomocnik – szt.
- Dane Wnioskodawców
- Inne
1

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz. 478 ze zm.).

2

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 ze zm.).

3

Niepotrzebne skreślić.
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Załącznik
do wniosku o rozliczanie przez ENEA S.A. usługi kompleksowej na zasadach
określonych w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii
Dane wnioskodawców (Prosumentów)
1. Ilość wnioskodawców (Prosumentów):
2. Wnioskodawca (Prosument):
1) Imię i nazwisko Prosumenta
2) Imię i nazwisko pełnomocnika Prosumenta
3) Adres zamieszkania Prosumenta
Seria i nr paszportu Prosumenta w przypadku cudzoziemców

4) PESEL Prosumenta

Wnioskodawca (Prosument):
1) Imię i nazwisko Prosumenta
2) Imię i nazwisko pełnomocnika Prosumenta
3) Adres zamieszkania Prosumenta
4) PESEL Prosumenta

Seria i nr paszportu Prosumenta w przypadku cudzoziemców

Wnioskodawca (Prosument):
1) Imię i nazwisko Prosumenta
2) Imię i nazwisko pełnomocnika Prosumenta
3) Adres zamieszkania Prosumenta
4) PESEL Prosumenta

Seria i nr paszportu Prosumenta w przypadku cudzoziemców

Wnioskodawca (Prosument):
1) Imię i nazwisko Prosumenta
2) Imię i nazwisko pełnomocnika Prosumenta
3) Adres zamieszkania Prosumenta
4) PESEL Prosumenta

Seria i nr paszportu Prosumenta w przypadku cudzoziemców

Wnioskodawca (Prosument):
1) Imię i nazwisko Prosumenta
2) Imię i nazwisko pełnomocnika Prosumenta
3) Adres zamieszkania Prosumenta
4) PESEL Prosumenta

Seria i nr paszportu Prosumenta w przypadku cudzoziemców
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