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OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO ODBIORCY KOŃCOWEGO [1]  ENERGII ELEKTRYCZNEJ 
W CELU UMOŻLIWIENIA STOSOWANIA WOBEC NIEGO LIMITU ZUŻYCIA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ WYNOSZĄCEGO MAKSYMALNIE 2000 kWh NA POTRZEBY BUDOWY 
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

Adres korespondencyjny do wysyłki oświadczeń: 
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice

Strona internetowa: 
tauron.pl/zamrozenie-pradu

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: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice [2]. 
4. Zgodnie z ustawą [1] nie możesz złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.

Dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby, na którą 
wystawiamy fakturę)

IMIĘ *

PESEL * TELEFON 

E-MAIL

Jeśli nie podasz nr telefonu lub e-mail obowiązkowo podaj adres do korespondencji.

ULICA

MIEJSCOWOŚĆ

NR DOMU NR LOKALU KOD POCZTOWY

Na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii 
elektrycznej, uprawniony odbiorca końcowy 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: 
(...) 
j) budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 
   z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy 
   lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma służyć           
   zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. 
   U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);

[1]

NAZWISKO *

[2] Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie wysłać tradycyjnie, pocztą, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub złożyć w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok).
Możesz też Oświadczenie przesłać elektronicznie, jednak pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). Adres e-mail: dom@tauron.pl. Zgodnie z ustawą [1] nie możesz złożyć oświadczenia  w formie 
skanu ani zdjęcia.

nowe oświadczenie; poprawę błędów lub uzupełnienie braków w oświadczeniu.Oświadczenie składam jako:

Pamiętaj, żeby wypełnić oświadczenie w całości.
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Oświadczam, że jako odbiorca końcowy w punkcie poboru energii elektrycznej, który wskazuję powyżej, spełniam 
warunki, które pozwalają na uznanie mnie za odbiorcę uprawnionego do stosowania limitu zużycia 2000 kWh

1. 

2/3

Oświadczenia

Oświadczam, że spełniam przesłanki uznania mnie za odbiorcę uprawnionego wskazanego w pkt 1 oświadczenia: 2.
na dzień wejścia w życie Ustawy, tj. 1.01.2023 r.

od dnia - - (wypełnij jeśli nabyłeś prawa po 1.01.2023 r., czyli po dniu wejścia w życie ustawy)

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

3.

Czytelny podpis *

--

Data podpisania oświadczenia *

dzień miesiąc rok

rokmiesiącdzień

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)

Pamiętaj, zgodnie z ustawą nie możesz złożyć 
Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.
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Dodatkowe informacje

W związku ze złożeniem niniejszego Oświadczenia, Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż 
sp. z o.o.. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących danych osobowych: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. 
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a) na podstawie wiążącej nas Umowy, w tym - w przypadku podania innych danych, które mamy w swoich systemach na ich 
     sprostowanie (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 ew. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), 
 
Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 
27.04.2016 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). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale za wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, 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 wniesienia sprzeciwu od ich 
przetwarzania, przenoszenia danych oraz ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Pełna treść Klauzuli 
informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie tauron.pl/rodo/klauzula-umowa-ts.

Ta strona jest dla Ciebie, nie musisz jej drukować i nam odsyłać.

Dla klienta TAURON Sprzedaż sp. z o.o.

Dla klienta TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
W związku ze złożeniem niniejszego Oświadczenia, Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż GZE 
sp. z o.o.. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących danych osobowych: IOD TAURON Sprzedaż GZE sp. z 
o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach: 
a) na podstawie wiążącej nas Umowy, w tym - w przypadku podania innych danych, które mamy w swoich systemach na ich 
     sprostowanie (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 ew. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), 
 
Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 
27.04.2016 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). 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale za wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, 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 wniesienia sprzeciwu od ich 
przetwarzania, przenoszenia danych oraz ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Pełna treść Klauzuli 
informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie tauron.pl/rodo/klauzula-umowa-tsgze.

Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A.

W celu prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z przepisów Ustawy [1], Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie 
również TAURON Dystrybucja S.A. jako Administrator danych w związku ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej 
w ramach zawartej umowy kompleksowej. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych 
dostępna jest na stronie tauron-dystrybucja.pl/rodo.

https://www.tauron.pl/rodo/klauzula-umowa-ts
https://www.tauron.pl/rodo/klauzula-umowa-ts
https://www.tauron.pl/rodo/klauzula-umowa-tsgze
https://www.tauron.pl/rodo/klauzula-umowa-tsgze
https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo
https://www.tauron-dystrybucja.pl/rodo
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OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO ODBIORCY KOŃCOWEGO [1]  ENERGII ELEKTRYCZNEJ W CELU UMOŻLIWIENIA STOSOWANIA WOBEC NIEGO LIMITU ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYNOSZĄCEGO MAKSYMALNIE 2000 kWh NA POTRZEBY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
Adres korespondencyjny do wysyłki oświadczeń:
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
Strona internetowa:tauron.pl/zamrozenie-pradu
.\LOGO\new\logo-pdf-nowe-magenta.png
Logo TAURON Polska Energia
Logo TAURON Polska Energia
Instrukcja wypełniania i dostarczenia dokumentu (dane, które podajesz w Oświadczeniu są niezbędne do jego prawidłowej obsługi):
.\iconset_e2007a_info_small.png
1. Wypełnij WIELKIMI LITERAMI.
2. Pola oznaczone symbolem (*) są obowiązkowe.
3. Dokument podpisz i wyślij na adres korespondencyjny: ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice [2].
4. Zgodnie z ustawą [1] nie możesz złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.
Dane identyfikacyjne i kontaktowe uprawnionego odbiorcy końcowego (osoby, na którą wystawiamy fakturę)
IMIĘ *
PESEL *
TELEFON 
E-MAIL
Jeśli nie podasz nr telefonu lub e-mail obowiązkowo podaj adres do korespondencji.
.\iconset_e2007a_warning_small.png
ULICA
MIEJSCOWOŚĆ
NR DOMU
NR LOKALU
KOD POCZTOWY
Na mocy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, uprawniony odbiorca końcowy 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:
(...)
j) budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu odpowiednio art. 3 pkt 6 i 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U.   z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.), o ile inwestor nie jest deweloperem w rozumieniu art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy      lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1177), a budynek ten ma służyć          
   zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych inwestora lub jego osoby najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.
   U. z 2022 r. poz. 1138, 1726, 1855, 2339 i 2600);
[1]
NAZWISKO *
[2]
Oświadczenie możesz wydrukować i podpisać własnoręcznie, a następnie wysłać tradycyjnie, pocztą, na adres: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub złożyć w wybranym punkcie obsługi klienta (ich listę znajdziesz na tauron.pl/pok).
Możesz też Oświadczenie przesłać elektronicznie, jednak pod warunkiem, że będzie ono opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu). Adres e-mail: dom@tauron.pl. Zgodnie z ustawą [1] nie możesz złożyć oświadczenia  w formie skanu ani zdjęcia.
Oświadczenie składam jako:
Pamiętaj, żeby wypełnić oświadczenie w całości.
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Oświadczam, że jako odbiorca końcowy w punkcie poboru energii elektrycznej, który wskazuję powyżej, spełniam warunki, które pozwalają na uznanie mnie za odbiorcę uprawnionego do stosowania limitu zużycia 2000 kWh
1. 
2/3
Oświadczenia
Oświadczam, że spełniam przesłanki uznania mnie za odbiorcę uprawnionego wskazanego w pkt 1 oświadczenia: 
2.
na dzień wejścia w życie Ustawy, tj. 1.01.2023 r.
od dnia
-
-
(wypełnij jeśli nabyłeś prawa po 1.01.2023 r., czyli po dniu wejścia w życie ustawy)
Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej  z art.  233  §  6  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
3.
Czytelny podpis *
-
-
Data podpisania oświadczenia *
dzień
miesiąc
rok
rok
miesiąc
dzień
Informacja o punkcie poboru energii elektrycznej (PPE) 
W przypadku więcej niż jednego PPE złóż kolejne oświadczenie.
.\iconset_e2007a_info_small.png
NUMER PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE) *
(numer znajdziesz na fakturze)
Pamiętaj, zgodnie z ustawą nie możesz złożyć Oświadczenia w formie skanu ani zdjęcia.
.\iconset_e2007a_warning_small.png
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Dodatkowe informacje
W związku ze złożeniem niniejszego Oświadczenia, Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedażsp. z o.o.. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących danych osobowych: IOD TAURON Sprzedaż sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) na podstawie wiążącej nas Umowy, w tym - w przypadku podania innych danych, które mamy w swoich systemach na ich     sprostowanie (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 ew. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 
Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale za wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, 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 wniesienia sprzeciwu od ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Pełna treść Klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie tauron.pl/rodo/klauzula-umowa-ts.
Ta strona jest dla Ciebie, nie musisz jej drukować i nam odsyłać.
.\iconset_e2007a_info_small.png
Dla klienta TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
Dla klienta TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
W związku ze złożeniem niniejszego Oświadczenia, Administratorem Państwa danych osobowych jest TAURON Sprzedaż GZEsp. z o.o.. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w sprawach dotyczących danych osobowych: IOD TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice. Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) na podstawie wiążącej nas Umowy, w tym - w przypadku podania innych danych, które mamy w swoich systemach na ich     sprostowanie (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 ew. ustalenia i dochodzenia roszczeń oraz obrony przed nimi (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia),
 
Rozporządzenie, o którym mowa powyżej, to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale za wyjątkiem adresu e-mail i numerów telefonów, 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 wniesienia sprzeciwu od ich przetwarzania, przenoszenia danych oraz ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Pełna treść Klauzuli informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie tauron.pl/rodo/klauzula-umowa-tsgze.
Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A.
W celu prawidłowej realizacji uprawnień wynikających z przepisów Ustawy [1], Odbiorcą Państwa danych osobowych będzie również TAURON Dystrybucja S.A. jako Administrator danych w związku ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej w ramach zawartej umowy kompleksowej. Pełna treść Klauzuli Informacyjnej w sprawie ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie tauron-dystrybucja.pl/rodo.
Oświadczenie - zamrożenie cen prądu
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