
Wniosek o zawarcie umowy  
sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w ramach  

systemu gwarantowanej ceny energii elektrycznej  

 

W celu przygotowania projektu umowy prosimy o uzupełnienie i przesłanie na adres email 

etr.hou@enea.pl następujących danych: 

 

WYTWÓRCA 

<dotyczy wytwórców będących osobami fizycznymi> 

imię i nazwisko …………………………………..……………………………… prowadzącym/cą działalność gospodarczą 

pod firmą …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NIP…………..………….…..……… REGON ………………………… 

Adres miejsca prowadzenia działalności: ulica, osiedle, plac itp. …………………………………………..……………… 

nr domu/lokalu ……..……….……………….…………. kod pocztowy ……………………. miejscowość 

…………………………………………………… poczta …………………………….. 

 

reprezentowanym przez pełnomocnika: …………………………………………………………….. działającego na 

podstawie pełnomocnictwa* 

 

<dotyczy wytwórców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, niebędących 

osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną> 



 

 

Firma przedsiębiorcy wraz z podaniem formy prawnej (np. sp. z o.o., sp. k.  itp.): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres siedziby: 

ulica, osiedle, plac itp. …………………………………………..……………………………… nr lokalu 

……..……….……………….…………. kod pocztowy ……………………. miejscowość: 

………………………………………………  

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

………..……………, której akta rejestrowe przechowywane są przez 

……………………………………………………………..……., …. Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w 

wysokości ………………….. zł, wpłaconym w całości/części**, NIP ……………., REGON……………….. 

 

reprezentowana przez*: 

imię i nazwisko oraz funkcja…………………………………………. 

 

reprezentowanym przez pełnomocnika: …………………………………………………………….. działającego na 

podstawie pełnomocnictwa* 

 

Dane techniczne dotyczące instalacji OZE: 



1. rodzaj źródła energii (instalacja fotowoltaiczna, elektrownia wiatrowa, elektrownia wodna itp.): 

……………………………………………………………………….., 

2. łączna moc zainstalowana elektryczna - ………… kW, na którą składa się ……. jednostek wytwórczych 

o mocach ……… kW, 

3. lokalizacja: miejscowość ……………………, gmina ………………., powiat ……………………………, 

województwo …………………..……., 

4. numer PPE: PLENED0000059………………………………………, 

5. osoby wskazane do kontaktu w związku z realizacją umowy: 

a. ……………………………………..….. telefon:………………………….email:…………………………………………… 

b. ……………………………………..….. telefon:………………………….email:…………………………………………… 

6. Wytwórca wyraża zgodę na przesyłanie faktur/duplikatów faktur/korekt drogą elektroniczną: 

TAK/NIE**. 

Jeśli TAK adres email do przesyłania ww. dokumentów formie elektronicznej: 

……............................... 

*jeśli dotyczy 

**niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 



DANE WYTWÓRCY I INSTALACJI 
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……………………………………. 

          Wytwórca 

           (czytelny podpis) 

Objaśnienia: 

Należy wpisać odpowiedni symbol: 

1.A - przedsiębiorstwo państwowe; 

1.B - jednoosobowa spółka Skarbu Państwa; 

1.C -  jednoosobowa spółka jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236);  

1.D - spółka akcyjna albo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w stosunku do których Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwo państwowe lub jednoosobowa 

spółka Skarbu Państwa są podmiotami, które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.26); 

1.E -  jednostka sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.27); 

2 - beneficjent pomocy nienależący do kategorii określonych kodem od 1.A do 1.E 

 (Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o 

zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych [Dz. U. z 2016 r. poz. 1871]) 



Należy wpisać odpowiedni symbol: 

0 - mikroprzedsiębiorstwo 

1 - małe przedsiębiorstwo 

2 - średnie przedsiębiorstwo 

3 - przedsiębiorstwo nie należące do kategorii określonych kodem od 0 do 2 

W rozumieniu przepisów z Załącznika nr I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w 

zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3) stosuje się pułap zatrudnienia oraz pułapy finansowe 

określające kategorię przedsiębiorstwa: 

1. Do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw („MŚP”) należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie 

przekracza 50 mln EUR a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR. 

2. W kategorii MŚP małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza   10 

mln EUR. 

3. W kategorii MŚP mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln 

EUR. 

Data wprowadzenia po raz pierwszy energii, o której mowa w art. 92 ust 6 pkt 1 - dotyczy tylko instalacji istniejących, które rozpoczęły działalność przed dniem rozstrzygnięcia aukcji. 

Rodzaje instalacji wg Ustawy OZE art. 77 ust 5: 

1) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

2) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej; 

3) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej; 

4) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 2 i 3 do wytwarzania energii elektrycznej; 

5) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;  

6) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

7) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie biogaz rolniczy do wytwarzania energii elektrycznej; 

8) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany ze składowisk odpadów do wytwarzania energii elektrycznej; 

9) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków do wytwarzania energii elektrycznej; 

10) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW, wykorzystujących wyłącznie biogaz inny niż określony w pkt 8 i 9 do wytwarzania energii elektrycznej; 

11) w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych; 

12) w instalacji termicznego przekształcania odpadów lub dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego; 

13) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach 

hybrydowych, w wysokosprawnej kogeneracji; 

14) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 MW, w instalacji termicznego przekształcania odpadów, w dedykowanej instalacji spalania biomasy lub układach hybrydowych, 

w wysokosprawnej kogeneracji; 

15) wykorzystujących wyłącznie biopłyny do wytwarzania energii elektrycznej; 

16) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie; 

17) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie energię wiatru na lądzie; 

18) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 500 kW i nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej; 

19) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej;  

20) wykorzystujących wyłącznie energię geotermalną do wytwarzania energii elektrycznej; 



21) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej; 

22) o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW, wykorzystujących wyłącznie energię promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej; 

23) wykorzystujących wyłącznie energię wiatru na morzu do wytwarzania energii elektrycznej; 

24) wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW; 

25) wyłącznie hybrydowej instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW. 

Nazwa operatora systemu dystrybucyjnego / przesyłowego elektroenergetycznego, do którego sieci przyłączona jest dana instalacja. 

Nr określony w umowie z operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego. 


