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Umowa Nr ………………… na dostarczanie energii elektrycznej

zawarta w dniu ………………..r między Zarządem ROD Hutnik II w Stalowej Woli zwanym dalej dostawcą
a odbiorcą:
Nazwisko i imię
………………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania
………………………………………………………………………………………………..
Nr dowodu osobistego
………………………………………………………………………………………………..
Pesel
………………………………………………………………………………………………..
Nr działki
………………………………………………………………………………………………..

1.

Dostawca będzie dostarczał energię elektryczną do działki nr ……. , w układzie jednofazowym.

2.1
Energia dostarczana będzie do granicy stron, którą stanowią dla przyłącza bezpieczniki
w rozdzielniach usytuowanych w alejkach.
2.2
Odbiorca oświadcza, że będzie pobierał energię do celów: altanka, działka nr………………………..
2.3
Maksymalny pobór mocy ustala się na 1, 5 kW przy prądzie znamionowym zabezpieczenia
przedlicznikowego 25 A. Pobór mocy energii elektrycznej ustalono w oparciu o zrealizowane warunki
przyłączenia WP znak A D5 17 0016 0 z dnia 04.01.2017.
2.4
W instalacji wykonano dodatkową ochronę od porażeo przez zastosowanie szybkiego
wyłączania zasilania.
3.1
Rozliczenie za energię elektryczną odbywad się będzie zgodnie z Cennikiem PGE w taryfie G11
wg wskazao liczników wraz z kosztami konserwacji i odczytów w okresach ustalonych przez dostawcę,
zwanych okresami rozliczeniowymi.
3.2
W okresach rozliczeniowych wystawiane będą rachunki częściowe w systemie 6 miesięcznym,
płatne gotówką w kasie ROD Hutnik II lub płatne przelewem na konto nr:
64 9430 0006 0037 1979 2000 0002 w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.
3.3
Odbiorca zobowiązuje się do terminowego wpłacania należności określonych w otrzymywanych
rachunkach częściowych i rozliczeniowych, opłat dodatkowych należnych dostawcy a wynikających
z przepisów taryfowych oraz do bezzwłocznego powiadamiania dostawcy o objawach nieprawidłowej
pracy układu pomiarowego, zerwania plomb nałożonych przez dostawcę i organ administracji miar, oraz
wszelkich zmian mających wpływ na rozliczenia za energię elektryczną.
3.4
Odbiorca zobowiązuje się do udostępniania działki/ altany osobom lub firmie zewnętrznej
upoważnionym przez Zarząd w celu przeprowadzenia okresowej kontroli wykonanej przez odbiorcę
dodatkowej instalacji i jej prawidłowego wykorzystania/ funkcjonowania.
3.5
Odbiorca zobowiązuje się do niewprowadzania żadnych zmian w instalacji elektrycznej
wykonanej przez dostawcę, oprócz jej przedłużania.
3.6
Dostawca nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za jakośd instalacji, którą odbiorca
wykonał we własnym zakresie.
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3.7
Dostawca może wstrzymad dostarczanie energii elektrycznej w razie:
- nieuiszczania w terminie należności za energię elektryczną;
- niezawiadomienia przez odbiorcę o uszkodzeniach licznika albo o zerwaniu lub uszkodzeniu plomb
nałożonych na liczniki;
- pobierania energii elektrycznej bez zawarcia umowy, niezgodnie z umową lub z całkowitym
lub częściowym pominięciem licznika;
- pobieranie energii w sposób zagrażający urządzeniom dostawcy lub zakłócający dostarczanie energii
innym odbiorcom;
- gdy stan techniczny urządzeo odbiorcy może spowodowad zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego
lub zagrożenie pożarem lub wybuchem;
- objęcie lokalu i nie zawarcie umowy w ciągu 7 dni od daty objęcia lokalu
- umożliwienie poboru energii elektrycznej sąsiadom poza licznikiem przynależnym do odbiorcy (bez
możliwości zwrotu poniesionych kosztów).
4.
Strony zobowiązują się do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w sprawie
warunków dostarczania energii elektrycznej, budowy i eksploatacji urządzeo elektroenergetycznych,
przepisów o ochronie przeciwporażeniowej, przeciwpożarowej i środowiska naturalnego – każda
strona w zakresie eksploatowanych przez siebie urządzeo.
5.1
Umowę zawarto na czas nieokreślony z możliwością wymówienia jej przez strony listem
poleconym na 30 dni przed terminem zaprzestania poboru ( dostarczania) energii elektrycznej.
5.2

Koszty korespondencji wysyłanej przez dostawcę ponosi odbiorca.

5.3

Umowa wchodzi w życie w dniu oplombowania układu pomiarowego przez dostawcę.

5.4
Dostawca może rozwiązad umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia, o którym mowa
w pkt.5.1, w przypadkach, o których mowa w pkt.3.3 umowy.
5.5

Rozwiązanie umowy spowoduje zdjęcie układu pomiarowego przez dostawcę.

5.6

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

5.7
W przypadku zmiany przepisów, cenników lub warunków zasilania na które umowa się
powołuje, ulegają automatycznej zmianie odnośne postanowienia umowy.

Dostawca

Odbiorca

Rachunki :
1. wysyład na adres :
……………………………………………………………
2. zobowiązuję się do ich odbierania
w kasie biura ROD Hutnik II w Stalowej
Woli
…………………………………………………………..

