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DRUK Doryczy oosronców w BUDyNKAcH
JEDNoRoDzTNI[ycH, szEREGowycH t gr.rávtnceycH

U ïU 0 W A Nr,...í!(f/il.??....
o dosÊarczenie energii elektrycznej

l.2. &ÉfiFh dilÍ!@ WiE dostarczana z sieci elehroenergotycarej o napiqciu arunionowym 220Rt0V
FÉ[Ht w# wylmffinÊ w opisietechnicmy,m fianowiqcym zalqpzrik do umowy przy &pusz-
sd[m]' *&mr@SqÍa w-Otrwlrpuwytqj
*ffifrnnn f,rdne @eansqii.

1,3.0ilhËtfift* S$$!*;txL wspólrrytedieldnn, @) wSrnienionego w gt. l.t. obiG*fti

fiIlfu*) i goee poat'otenie na budolvE, akt notarialny (wlasno$ci), zgodA wspótufiaÉcicieli,

m,sn@ïW'a'i"..,.,.,.,,.'.',i.,f:.{.Í..:!i..,k,...'..'.'..
qt& ftw (rauane z)*)

$2
2.1. Roclicaenir za pobran4 eneryiQ elektryczr4 b9d4 dokonpane w taryÍic oplat .......,. ... .9..:4.

qgodnio z cennikiEm S\rywo3ll Nr ........7?./?.í...... napodsawie &zytów licznikóww/'
d *.f........,.... nriesigcaym amnym dalej okresem rozlicreniovrrym.

2.2. w okresie rozliczeniowym bgd4 wysawione rachunki c$cigute w systemie ...............&*

u-l

miesiQczrryrnr).

systemie



w Banku

2.4. po upll"rvie pienvszego okresu rozliczeniowcgo wysokoÉó wplat w raclrunkaclt czEsciowych bqdzie ustalana

szacunkowo na podstawie iloóci pobranej energii elektrycmej w ntinion5,rn okresre obrachunkowym.

2.5. Odbiórca zobowi4zu-ie siq dg temrinorvego wplacania nalezno$ci rrjqtvch 
"r' 

olrrynrlr'vanych rachunkach

czq$ciowlclr i rozliczeniorvych tub naieay'ch z cennikowvch o;:ial dcdatkowych oraz do bezzwlocmego

powiadamiania dostawcy o rudocm,vch objarvach nicprarvidlorvcj prac,v uklailu pomiarowego i wszelkich

anianach rnaj4cych wply$'na rozliczenia za energig elcktryca4'

2.6. W prrypadku braku rvpllrwu naleinoSci (po uplyrvic czternaslu dlri cd lerminu platnoóci), niedopuszczenia

przedstawicrcli dostarvcy, rio kontroli urz4dzeí clcklroenergft!'c;'.rr1'ljh stanorvi4cvch wlasnoÉc odbiorcy

lub dostarvcy, .a majduj4cr.ch siq rv obiekcie (nieruchonroóci) odbror"r:",. dokonania przez odbiorca znian

w instalacjielektrycmei lub rnanrpulacji w ukladzic pomiarow'vrn. ri rrrrtiku czcgo c;4*c lub calo$ó pobranej

energii nie byla mierzsna oraz gdv stan instalacji clcktrycz.ncj zrgrar;! iyciu lrrb idrowiu ludzi wzglqdnie

powoduje zaklócenia innynt ocllriorcom - dostawca prz*nvie doslauq en*rgri clcktrl'czncj do cizasu uslalenia

przyc4a, które wlrvolaly tq clccl'z-iq.

2.7. W prrypadku powstania zÁarzsít jak pkt. 2.6. niczalc:mic ori *'rkonatii;r dccl;:"1i doslarvcy' o przerwaniu

dmawy crrergri, odbiorca bqdzie ponosil stosou,rtc oplat,v dcxlatkt'.vc oii-rc:il{rlic ri' cenniku oplat za energiq

elektryczt4. 
$ l

3.1. Strony zobOwi4arj4 síq do pr:restrzegania przcpisoiv o doslai'cfatTtrt- -energii-cletx$cmcj- zawartych

w Monitorze Folskinr Nr l6'poz. 55 z l'.178 r. oraz aktualulr: oirotvillzu.j4c",clt przcpisorv o eksploatacji

urrqd4á eleklroenergetycmlch. ochronic przeciwporazcnion'c.i. ptz*ci'-virozarctvcj i $rodorviska rv zakresie

*rploatowanych przez siebie u rz4dzcó.

3.2. \4, razis zniany przcpisorv lub cennika, na które umowa siq porvotujc. ulcgaj4 automat)'cmie zmianic odnoóne

postenowienia umo\!-Y.

l'4 1

4.1. uklad pomiarowy slui4cl' do rozliczcó za cncrgig elcktrycar4 oclpo"rirr-lit \\l'nrogom PKNMiJ.

4.2."Szcpcgólowe dane technicane prz.vrz4dóu'w ukladzie pomiarowl'nt oraz rl;utc o Itticjsr:u i numerach zalozonych

praz do$awcg plomb rvl,kazane s4 rv zalqcmn_ynr do nintclsrr.:l untc\\')' zlcccniu OT' (OTS)*) i bedq

aktualizowane w miarq wprowad:anych anian.

4.3. Wsrlkie prace przy urz4dznniach ukladu pomiarowego rrrog4 bvc dokonanc lylko przez dostawca.

4.4. 7Á zenvanie (uvkodzenie) zalozonych plomb lub za wezwanie pogotorvia encrgetycmego gdy uszkodzenie

nast4lilo w instalacji odbiorcy (na odcinku od grzuricy eksploatacji, do odbiomikórv energii elektrycmej

wl4canie z wyl4czeniern ukladu porniarowego) dostawca bqdzie naliczal cennikorve oplaty dodatkowe.

$s
5,1. Umorvq sporz4dzono w dwóch jcdnakowo brmri4cych egzernplarach d. po jednyn dla ka?Àej ze stron.

5.2. Umowg zllwaÍlo na czas nieokrcólony z mozliwo$ciq wzajemnego wrporvicdzenia z czternastodniowl'm

wYPrzedzeniem' 
nodpisy itron

Odbiorca Dostarvca
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