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□ właściwe zaznaczyć krzyżykiem 

 

1. Dane Oświadczeniodawcy z Umowy 

                                                                                                                                                                         
imię i nazwisko 

                                                                
ulica 

            
nr bud./lok. 

                                                                        
miejscowość 

             
kod pocztowy 

                                  
poczta 

                                     
gmina 

                                             
Numer PPE z faktury za pobór energii elektrycznej 

                                                 
PESEL 

                                    
telefon kontaktowy 

                                                                    
adres e-mail 

2.Dane drugiego Oświadczeniodawcy (jeżeli Umowa dotyczy dwóch osób) 

                                                                                                                                                     
imię i nazwisko 

                                             
PESEL 

                                           
telefon kontaktowy 

                                           
adres e-mail 

3. Oświadczam, że jako odbiorca końcowy we wskazanym powyżej punkcie poboru energii elektrycznej, spełniam warunki pozwalające na 

uznanie mnie za odbiorcę uprawnionego: 

☐ 
Do stosowania limitu zużycia 
3000 kWh prowadzącego 
gospodarstwo rolne, 

o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333), lub 
prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu art. 2 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), nieprowadzącego innego 
rodzaju działalności gospodarczej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również 
rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa 
rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności 
rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, 

 
numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również 
inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do 
gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej, 

Pole wymagane                                                                 

 nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję, o której mowa w lit. a. Prosimy obowiązkowo załączyć kopię tej decyzji 

Pole wymagane                                                                 

☐ 

Do stosowania limitu zużycia 
3000 kWh posiadającego 
Kartę Dużej Rodziny jako 
rodzic rodziny wielodzietnej, 

o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744). 

numer Karty Dużej Rodziny: Pole wymagane  

Prosimy obowiązkowo załączyć kopię Karty Dużej Rodziny. Jeżeli masz kartę tylko w wersji elektronicznej, dołącz 
wydrukowane zdjęcie ekranu. Zgodnie z ustawą możemy żądać przedstawienia karty do wglądu. 

☐ 

Do stosowania limitu zużycia 
2600 kWh posiadającego 
orzeczenie o znacznym lub 
umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, 

albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) lub zamieszkującego wspólnie z osobą posiadającą, 
w dniu wejścia w życie ustawy, orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia albo posiadającego orzeczenie, o którym 
mowa w art. 5 pkt 1, 1a lub 2 albo art. 62 ust. 2 pkt 1 lub 2 albo ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

4. Oświadczam, że przesłanki uznania mnie za odbiorcę uprawnionego wskazanego w pkt 3. oświadczenia: 

☐ 
spełniam na dzień wejścia w życie Ustawy z dnia 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej 
w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej, tj. 18.10.2022 r. 

☐ spełniam od dnia (należy podać datę nabycia uprawnienia, jeśli jest późniejsza niż 18.10.2022 r.)  __ /__ /____ 

 

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

 

___ /___ /_____ 
data 

 
 

 
 
podpis składającego Oświadczenie 
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5. Informacje o zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (zwane dalej RODO) 

uprzejmie informujemy, że:  

 

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 

2. Nasze dane kontaktowe: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

3. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: ozc@ozcsa.pl  

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora 

oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z art. 7 Ustawy Prawo Energetyczne. Prawnie uzasadnionym interesem ADO 

jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. 

6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

a. Uprawnione organy publiczne, 

b. Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi przyłączenia do sieci, lub 

dystrybucji energii elektrycznej, 

c. Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności, 

d. Podmioty świadczące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, 

e. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług, 

f. Podmioty świadczące usługi informatyczne dla ADO w zakresie systemów przetwarzania danych osobowych, 

g. Podmioty świadczące usługę sprzedaży lub sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, 

h. Sprzedawca z urzędu. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. 

a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo 

lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, 

b. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków, 

c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez 

Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Informujemy o przysługującym prawie do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 

b. Sprostowania swoich danych osobowych, 

c. Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

d. Przenoszenia danych osobowych, 

e. Usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy. 

f. Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez ADO.  

g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Z uprawnień tych można skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (patrz pkt 2) lub poprzez e-mail (patrz pkt 3). 

5. Informacje dodatkowe 

W przypadku posiadania uprawnienia do zwiększonego limitu z więcej niż jednego tytułu (np. osoba prowadząca gospodarstwo rolne będąca jednocześnie 

rodzicem posiadającym Kartę Dużej Rodziny) należy wskazać jeden tytuł uprawnienia, z którego będzie się korzystać. Limity zużycia nie sumują się. 

 

W przypadku więcej niż jednego PPE należy złożyć kolejne oświadczenie. 

 

Oświadczenie można złożyć w dwóch formach:  

1) papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem i składać osobiście w siedzibie przedsiębiorcy energetycznego (BOK) albo w formie przesyłki w polskiej 

placówce pocztowej, 

2) elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu) i składać za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej. Przesłane zdjęcia, skany lub inne obrazy cyfrowe będą odrzucane bez rozpatrzenia. 


