
 

 1

WZÓR 
Umowa kompleksowa Nr  GRU / ......... / ............. 

o świadczenie usługi dystrybucji i sprzedaż energii elektrycznej 
 

zawarta w dniu .................... r. w Gorlicach pomiędzy: 
spółką: EMPOL ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorlicach, 
adres: 38-320 Gorlice, ul. Michalusa 1, zwaną dalej „Przedsiębiorstwem Energetycznym”, którą 
reprezentuje/ją: 

 ..................................................................................................................... 
 ..................................................................................................................... 

 
który/rzy oświadcza/ją, że Spółka: 
a) wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia                  

w Krakowie XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS  0000519767 
b)  jest podatnikiem VAT o numerze NIP  7382146805 
c)  posiada numerze REGON 123182106   
d)  posiada kapitał zakładowy w wysokości 8.326.600,00 
a 
 
spółką: .................................................................................................. z siedzibą w ........................., adres: 
.............................................................., zwaną dalej „Odbiorcą” reprezentowaną przez: 

 .................................................................................................................. 
 .................................................................................................................. 

 
który/rzy oświadcza/ją, że Spółka: 
a)  wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS    ............................. 
b)  jest podatnikiem VAT o numerze NIP  ................................ 
c)  posiada numer REGON .......................... 
d) kapitał zakładowy w wysokości  ...................................... zł 
e) adres do doręczeń - …........................................................................... 

  
zwanych również dalej Stronami. 

 
 

§ 1 
1. Przedsiębiorstwo Energetyczne zobowiązuje się do sprzedaży oraz dystrybucji energii 

elektrycznej na rzecz Odbiorcy, do obiektu wymienionego w kol. 2 załącznika Nr 1 do Umowy 
(dalej jako „zał. Nr 1”), na warunkach określonych przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne - (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi 
do niniejszej ustawy i zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. Odbiorca zobowiązuje się do pobierania energii elektrycznej zgodnie z podstawowymi 
warunkami przyłączenia określonymi w kol. 4, 5, 6, 7, 8 zał. Nr 1. Zmiana któregokolwiek 
z parametrów przyłączeniowych wymaga wystąpienia Odbiorcy z pisemnym wnioskiem 
o wydanie nowych warunków przyłączenia. 

3. Odbiorca oświadcza, że: 
a) jest uprawniony do zawarcia niniejszej umowy w trybie art. 230 w związku z 17 KSH 

i ponosi    odpowiedzialność za skutki złożonego oświadczenia; 
b) posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego Przedsiębiorstwo Energetyczne 

dostarcza energię elektryczną dla Odbiorcy i zobowiązuje się każdorazowo do pisemnego 
informowania Przedsiębiorstwo Energetyczne  o utracie takiego tytułu prawnego 
w terminie do 7 dni od utraty; 

c) znane są mu prawa i obowiązki określone przez ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne - (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.) oraz przepisy wykonawcze do w/w 
ustawy; 

4. Przedsiębiorstwo energetyczne oświadcza, że dystrybucja energii elektrycznej odbywa się na 
podstawie Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej oraz obrotu dla Odbiorców z grupy G 
zamieszczonej na stronie internetowej www.empolenergia.pl (dalej jako „Taryfa Dystrybucji”) 
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5. Przedsiębiorstwo energetyczne oświadcza, że sprzedaż energii elektrycznej odbywa się na 
podstawie Taryfy Obrotu energią elektryczną zamieszczonej na stronie internetowej 
www.empolenergia.pl (dalej jako „Taryfa Obrotu”).  

 
 

§ 2 
1. Odbiorca zamawia a Przedsiębiorstwo Energetyczne zobowiązuje się sprzedawać energię       

elektryczną do obiektu Odbiorcy jak w § 1 ust. 1 na przyłączu wymienionym w kol. 4, 
oznaczonym w kol. 5, rozliczanym w grupie taryfowej oznaczonej w kol. nr 9, o mocy umownej 
na przyłączu zgłaszanej  corocznie w kol. 10 zał. Nr 1. 

2. Przyłącze Odbiorcy zalicza się do grupy przyłączeniowej energii elektrycznej wyszczególnionej  
w  kol. 3 zał. Nr 1. 

 
§ 3 

1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej ujęto w kol. 7 zał. Nr 1. 
2. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń pomiędzy Przedsiębiorstwem Energetycznym 

zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a Odbiorcą stanowią: 
.....................................................................................................................................................................................................  

3. Strony ustalają, że kontrola poboru mocy umownej odbywać się będzie w oparciu o licznik 
energii czynnej ze wskaźnikiem mocy maksymalnej. 

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy w grupie taryfowej B23 zainstalował na swój koszt Odbiorca 
i jest on Jego własnością.  Właściciel układu pomiarowo-rozliczeniowego odpowiada za jego 
stan techniczny, legalizację i wzorcowanie oraz ponosi związane z tym koszty. Ponowne 
zalegalizowanie i wzorcowanie układu pomiarowego powinno się odbyć przed upływem 
okresu ważności cech legalizacyjnych i wzorcowania. 

 
§ 4 

1. Strony ustalają, że Odbiorca zgłasza zapotrzebowanie wielkości mocy umownej dla przyłącza 
na roczny okres umowny, najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego na rok następny.                           
W przypadku nie zgłoszenia zapotrzebowania wielkości mocy umownej, przyjmuje się na rok 
następny moc umowną ostatnio zamówioną.  

2. Roczny okres umowny obejmuje rok kalendarzowy. Zaprzestanie przez Odbiorcę poboru 
energii elektrycznej nie zwalnia Go z obowiązku uiszczania stałych opłat sieciowych za usługę 
dystrybucji do końca rocznego okresu umownego, chyba że zobowiązania z tego tytułu 
przejmie jego prawny następca. Powyższe nie dotyczy § 17 ust. 2 niniejszej Umowy. 

3. Strony ustalają, że Odbiorca najpóźniej do końca III kwartału zgłasza zapotrzebowanie energii 
elektrycznej na rok następny w ujęciu kwartalnym. 

4. W przypadku przewidywanych przerw w poborze energii elektrycznej trwających powyżej 7 
dni lub radykalnej zmiany struktury tego poboru, tak w okresach dobowych jak i miesięcznych, 
Odbiorca zobowiązuje się do powiadomienia powyższych Przedsiębiorstwo Energetyczne. 

5. Warunki zmiany mocy umownej określa Taryfa Dystrybucji, przy czym zmniejszenie wielkości 
mocy  umownej może nastąpić jeden raz w rocznym okresie umownym, po spełnieniu 
warunków określonych przez Przedsiębiorstwo Energetyczne. Przyjęcie zmienionej wielkości 
mocy umownej do rozliczeń nastąpi od najbliższego okresu rozliczeniowego, po spełnieniu 
powyższych warunków. 

 
§ 5 

Strony ustalają następujące standardy jakościowe energii elektrycznej: 
1. Dopuszczalne odchylenia napięcia od znamionowego w czasie 30 minut w przedziale ±10%. 
2. Warunkiem utrzymania parametrów napięcia zasilającego w granicach określonych w ust. 1 

jest pobieranie przez Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej. 
3. Czas trwania jednorazowej przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej nie może przekroczyć 

a) przerwy planowanej -  16 godzin; 
b) przerwy nieplanowanej -  24 godzin. 

4. Łączny czas trwania przerw w ciągu roku stanowiący sumę czasów trwania przerw 
jednorazowych długich (od 3 minut do 12 godzin) i bardzo długich (od 12 do 24 godzin) nie 
może przekroczyć: 
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a) przerw planowanych -  35 godzin; 
b) przerw nieplanowanych -  48 godzin (czas trwania tych przerw jest liczony od momentu 

uzyskania przez przedsiębiorstwo energetyczne informacji o wystąpieniu awarii w sieci do 
czasu wznowienia dostarczania energii elektrycznej). 

5. Do czasu trwania przerw nieplanowanych w dostarczaniu energii elektrycznej nie zalicza się 
wyłączeń awaryjnych wywołanych przez urządzenia elektroenergetyczne należące do 
odbiorcy, jak również czasów trwania wyłączeń awaryjnych, wykonanych zgodnie z IRiESD, 
w przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia awarii w krajowym systemie 
elektroenergetycznym, jak również wystąpienia stanu zagrożenia bezpieczeństwa systemu 
elektroenergetycznego. 

6. W sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetycznego mogą występować krótkotrwałe 
zakłócenia w dostarczaniu energii elektrycznej(przerwy krótkie i przemijające), wynikając 
z działania automatyki sieciowej i przełączeń ruchowych. Zakłócenia spowodowane tymi 
przyczynami nie są przerwami w ciągłości dostaw energii elektrycznej. 

7. W przypadku stosowania w sieciach i instalacjach należących do Odbiorcy urządzeń                              
i odbiorników, które mogą powodować wprowadzanie zakłóceń do sieci dystrybucyjnej 
Przedsiębiorstwa energetycznego, Odbiorca zainstaluje w w/w sieciach i instalacjach 
odpowiednie urządzenia eliminujące wprowadzanie tych zakłóceń (odkształceń napięcia 
i prądu) do sieci Przedsiębiorstwa Energetycznego. 

8. W przypadku stosowania w sieciach i instalacjach należących do Odbiorcy urządzeń                                
i odbiorników wrażliwych na zapady napięcia zasilającego powodowane występującymi 
zwarciami, Odbiorca będzie we własnym zakresie przeciwdziałał skutkom wywołanym przez 
te zakłócenia poprzez zainstalowanie układów podtrzymujących napięcie np. UPS-y. 

9. Warunkiem utrzymania parametrów jakościowych energii elektrycznej jest pobieranie przez 
Odbiorcę mocy nie większej od mocy umownej, przy współczynniku tgφ nie większym niż tgφo  
określony w  § 8 ust. 4. 

10. Pozostałe parametry jakościowe energii elektrycznej i standardy jakościowe obsługi odbiorców 
- zgodne z wymaganiami Ustawy „Prawo energetyczne” i przepisami wykonawczymi do tej 
ustawy. 

11. Wystąpienie przerw i zakłóceń określonych w ust. od 3 do 6 nie stanowi niewykonywania lub 
nienależytego wykonywania Umowy przez Przedsiębiorstwo Energetyczne. 

 
§ 6 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany grupy taryfowej w ramach aktualnej Taryfy Przedsiębiorstwa 
Energetycznego pod warunkiem: 
a) istnienia technicznych możliwości aktualnego układu zasilania, 
b) dostosowania na wyłączny koszt Odbiorcy istniejącego układu pomiarowo-rozliczeniowego 

do  wymagań wnioskowanej grupy taryfowej. 
2. Grupa taryfowa może być zmieniona na pisemny wniosek Odbiorcy, raz na 12 miesięcy, po 

spełnieniu warunków określonych przez Przedsiębiorstwo Energetyczne, uwzględniających 
uwarunkowania techniczne. 

3. Wprowadzenie grupy taryfowej wykraczającej poza obowiązującą Taryfę Przedsiębiorstwa 
Energetycznego wymaga: 
a) złożenia przez Odbiorcę do Przedsiębiorstwa Energetycznego uzasadnionego pisemnego 

wniosku, z podaniem mocy umownej oraz przewidywanej ilościowej struktury zużycia 
energii elektrycznej, 

b) opracowania przez Przedsiębiorstwo Energetyczne i zatwierdzenia przez Prezesa URE 
nowej grupy taryfowej, 

c) dostosowania układu zasilania i pomiarowo-rozliczeniowego, do rozliczeń w nowej grupie 
taryfowej, na wyłączny koszt Odbiorcy. 

 
§ 7 

  1. Przedsiębiorstwo Energetyczne stosuje ceny za energię elektryczną w obrocie zgodnie z aktualną 
Taryfą Obrotu, zatwierdzoną Uchwałą Zarządu EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. oraz dopuszczonymi 
przez Zarząd rabatami dla znaczących odbiorców energii w grupie taryfowej B23. 

2. Za dostarczoną energię elektryczną w grupie taryfowej B23 w okresie od .................. do             
................. r. obowiązywać będą niżej wymienione stawki cenowe: 
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I. W szczycie przedpołudniowym:  ............  zł/MWh (netto)                      
II. W szczycie popołudniowym:  ............  zł/MWh (netto)                      
III.  W pozostałych godzinach doby:  ............. zł/MWh (netto) 
z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.                      

3. Przedsiębiorstwo Energetyczne stosuje stawki opłat za usługę dystrybucji i opłaty za usługi 
dodatkowe zgodnie z aktualną Taryfą Dystrybucji, zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 

4. Zmiana cen energii elektrycznej w obrocie następuje w przypadku zmian istotnych 
uwarunkowań rynkowych, podatkowych lub nałożenia na Przedsiębiorstwo Energetyczne 
przepisami prawa dodatkowych obowiązków skutkujących wzrostem kosztów uzasadnionych i 
zatwierdzenia nowej Taryfy dla energii elektrycznej w obrocie Uchwałą Zarządu EMPOL 
ENERGIA Sp. z o.o. 

5. Ceny energii elektrycznej w obrocie dla poszczególnych stref grupy taryfowej B23 będą 
ustalane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami na określony, w sporządzonym stosownym 
aneksie do Umowy, okres obowiązywania.  

6. Zmiana stawek opłat za usługę dystrybucji i opłat za usługi dodatkowe następuje, zgodnie z art. 
47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne,  w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej 
Taryfy. 

 
§ 8 

1. Ilość energii elektrycznej dostarczanej Odbiorcy przyłączem wyszczególnionym w kol. 4 zał. Nr 
1, ustalana będzie w oparciu o wskazania układu pomiarowo-rozliczeniowego pośredniego 
(przekładniki prądowe ....../... A; przekładniki napięciowe 6000/100 V), zainstalowanego w 
..................................................................................................................................................................................................... 

2. Odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonywać będzie ostatniego dnia 
miesiąca upoważniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa Energetycznego. 

3. Rozliczenia między Stronami za pobraną energię elektryczną i świadczenie usługi dystrybucji 
odbywają się na podstawie aktualnie obowiązujących Taryf wyszczególnionych w § 7 ust.1 i 3 
oraz zapisów  § 7 ust.2 i § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. 

4. Określa się dla poboru energii biernej indukcyjnej, na przyłączu wyszczególnionym w kol. Nr 4           
zał.  Nr 1, wartość umowną współczynnika mocy tgφo równą 0,4. 

 
§ 9 

1. Rozliczenia za świadczenie usługi dystrybucji i dostarczoną energię elektryczną dokonywane 
będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie odczytów wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego. 

2. Faktura VAT wystawiona na podstawie odczytów, o których mowa w § 8 ust.2, płatna 
w terminie wskazanym w fakturze, obejmować będzie: obciążenie za pobraną energię 
elektryczną czynną, opłaty za usługę dystrybucji wynikające ze stawki jakościowej, 
przejściowej, OZE, kogeneracyjnej i mocowej oraz stawek sieciowych, opłatę abonamentową 
oraz ewentualne inne dodatkowe opłaty, wynikające z Taryfy Dystrybucji i Taryfy Obrotu. 
Przedsiębiorstwo Energetyczne zobowiązuje się do dostarczenia faktury nie później niż 7 dni 
przed wymagalnym terminem płatności. 

3. Za datę spełnienia wierzytelności przez Odbiorcę uznaje się datę wpłaty do kasy, 
a w przypadku przelewu - datę wpływu środków pieniężnych na konto bankowe 
Przedsiębiorstwa Energetycznego. 

4. Odbiorca nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym 
wierzytelności i zobowiązań, na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Przedsiębiorstwa 
Energetycznego. 

 
§ 10 

W przypadku nie dotrzymania terminu płatności określonego w § 9 Przedsiębiorstwo 
Energetyczne będzie obciążało Odbiorcę odsetkami ustawowymi zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
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§ 11 
1. Odbiorca sporządza Instrukcję Współpracy Ruchowo-Eksploatacyjnej pomiędzy personelem 

ruchowym Odbiorcy a personelem ruchowym Przedsiębiorstwa Energetycznego w zakresie 
stacji transformatorowej i sieci, które są jego własnością. Instrukcja winna być uzgodniona  
i zaakceptowana przez Przedsiębiorstwo Energetyczne. 

2. Strony zobowiązują się do dostarczenia aktualnego wykazu osób personelu ruchowego 
upoważnionych do przekazywania i przyjmowania poleceń ruchowych oraz dokonywania 
czynności łączeniowych. 

                          
§ 12 

Odbiorca ma obowiązek w szczególności:  
a) terminowego regulowania należności za energię elektryczną oraz innych należności 

związanych    z dostarczaniem energii,  
b) pobierania energii o mocy nieprzekraczającej mocy umownej, w sposób zgodny 

z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,  
c) ograniczenia poboru energii zgodnie ze stosownymi przepisami wydanymi w sytuacji 

zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa, zagrożenia bezpieczeństwa osób, 
bądź możliwości wystąpienia znacznych strat materialnych,  

d) umożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa Energetycznego  
dostępu, wraz  z niezbędnym sprzętem, do należących do niego elementów sieci, urządzeń 
oraz układów pomiarowo – rozliczeniowych znajdujących się na terenie lub w obiekcie 
Odbiorcy, w celu wykonania prac eksploatacyjnych, usunięcia awarii w sieci, odczytu 
wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, kontroli układów pomiarowych, kontroli 
dotrzymywania warunków zawartych umów i prawidłowości rozliczeń oraz stanu plomb;  

e) utrzymywania należącej do niego wewnętrznej instalacji zasilającej i odbiorczej 
w należytym stanie technicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

f) utrzymywania użytkowanej nieruchomości w sposób niepowodujący utrudnień 
w prawidłowym funkcjonowaniu sieci,  

g) powierzania budowy lub dokonywania zmian w instalacji elektrycznej osobom 
posiadającym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje,  

h) zabezpieczenia swych urządzeń przed skutkami zaniku napięcia na jednej z faz,  
i) dostosowania swych urządzeń do zmienionych warunków funkcjonowania sieci, o których 

został uprzednio przez Przedsiębiorstwo Energetyczne  powiadomiony,  
j) niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorstwa Energetycznego o zauważonych wadach          

w układzie pomiarowo-rozliczeniowym i o innych okolicznościach mogących mieć wpływ 
na nieprawidłowe rozliczenia,  

k) niezwłocznego poinformowania Przedsiębiorstwa Energetycznego o powstałych 
przerwach  w dostawie energii lub niewłaściwych jej parametrach,  

l) realizowania zaleceń pokontrolnych wydawanych przez Przedsiębiorstwo Energetyczne.  
m) zawiadomienia Przedsiębiorstwa Energetycznego w terminie 7 dni o każdej zmianie adresu 

do doręczeń, brak zawiadomienia o zmianach powoduje, że doręczenia na adres wskazany               
w Umowie będą uznawane za skuteczne.  

 
§ 13 

1. Przedsiębiorstwo Energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej 
w przypadku: 
a) eksploatacji przez Odbiorcę instalacji stwarzającej bezpośrednie zagrożenie dla życia, 

zdrowia lub środowiska bądź urządzeń wprowadzających zakłócenia w pracy sieci lub 
instalacji innych odbiorców, 

b) zawinionego uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom Przedsiębiorstwa 
Energetycznego wraz z niezbędnym sprzętem dostępu do elementów sieci i urządzeń, 
będących własnością Przedsiębiorstwa Energetycznego, znajdujących się na terenie, 
w obiekcie lub lokalu Odbiorcy, w celu dokonania kontroli układów pomiarowych, 
przeprowadzenia przeglądów urządzeń, prac eksploatacyjnych, napraw, badań i pomiarów; 

c) utrzymywania przez Odbiorcę nieruchomości w sposób zagrażający prawidłowemu 
funkcjonowaniu sieci, 
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d)  gdy w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nielegalny pobór energii  
elektrycznej, 

e)  bezskutecznego upływu, wyznaczonego w pisemnym wezwaniu, dodatkowego 
dwutygodniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności na zasadach art. 6b 
ust. 3 ustawy –  Prawo energetyczne  oraz uprzednim powiadomieniu Odbiorcy na piśmie o 
zamiarze wypowiedzenia Umowy; 

f) gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub/i pobraną energię elektryczną,               
co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności, w związku z art. 6b ust. 1 i 2 
ustawy Prawo energetyczne. 

2.  Wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej może nastąpić: 
a) w przypadkach wymienionych w ust. 1 lit. a), b) i c)  po bezskutecznym upływie 7 dni od 

określonego przez Przedsiębiorstwo Energetyczne terminu usunięcia nieprawidłowości, 
podanego w doręczonym Odbiorcy wezwaniu do podjęcia niezbędnych działań; 

b) natychmiast w przypadku stwierdzenia nielegalnego poboru energii; 
c) natychmiast po upływie wyznaczonego dodatkowo dwutygodniowego terminu do zapłaty,               

w przypadku  wskazanym w ust.1  lit. e). 
d) natychmiast po upływie okresu 30 dni od terminu płatności, w przypadku wskazanym 

w ust. 1 lit. f) 
3. Wznowienie dostarczania energii elektrycznej następuje bezzwłocznie po ustaniu przyczyn 

uzasadniających wstrzymanie jej dostarczania. 
 

§ 14 
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie energii elektrycznej: 

a) na skutek działania siły wyższej albo wyłącznej winy Odbiorcy lub osoby trzeciej, za którą 
nie ponosi odpowiedzialności, 

b) w związku z niezawinioną przez Przedsiębiorstwo Energetyczne awarią w sieci 
elektroenergetycznej na czas niezbędny do wykonania prac w celu zapobieżenia lub 
usunięcia skutków awarii, a także w związku z zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia, 

c) w wypadku wprowadzenia ograniczeń w dostawie energii elektrycznej, wynikających                        
z obowiązujących przepisów, 

d) w związku z orzeczeniem sądu albo decyzją organu władzy lub administracji rządowej 
(samorządowej), 

e) z przyczyn zależnych od Odbiorcy. 
f) w przypadkach określonych w § 13 ust.1 oraz § 17 ust. 2 lit. c) i d) Umowy. 

 
§ 15 

Za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi Odbiorcy oraz za niedotrzymanie 
parametrów jakościowych energii elektrycznej Odbiorcy na jego pisemny wniosek przysługują 
bonifikaty na zasadach określonych w aktualnie obowiązującej Taryfie Dystrybucji. 
Przedsiębiorstwo Energetyczne obowiązane jest rozpatrzyć wniosek w terminie do 30 dni od jego 
złożenia. 

 
§ 16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie stosowne przepisy,  
w szczególności: 

a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740); 
b) ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 716 z późn. 

zm.) oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy; 
c) Taryfa dla energii elektrycznej EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. w zakresie dystrybucji 

zatwierdzona Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz Taryfa dla energii 
elektrycznej EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. w zakresie obrotu zatwierdzona przez Zarząd 
EMPOL ENERGIA Sp. z o.o. 
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§ 17 
1.  Umowa wchodzi w życie z dniem ..................... r. i  zawarta jest na czas nieokreślony. 
2.  Umowa może być rozwiązana: 

a) przez Przedsiębiorstwo Energetyczne, w przypadku nie wykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Odbiorcę, w szczególności gdy urządzenia Odbiorcy powodują 
zakłócenia w pracy sieci lub instalacji, gdy Odbiorca utrzymuje nieruchomość w stanie 
zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu sieci, albo zajścia przyczyn przewidzianych 
przepisami prawa za uprzednim jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego; 

b)  w trybie natychmiastowym za obopólnym porozumieniem pod warunkiem końcowego 
rozliczenia się Odbiorcy za pobraną energię elektryczną; 

c) przez Przedsiębiorstwo Energetyczne za uprzednim dwutygodniowym pisemnym   
wypowiedzeniem w sytuacjach przewidzianych w art. 6b ust.  1 - 4 ustawy Prawo 
energetyczne. 

d) przez Przedsiębiorstwo Energetyczne w trybie natychmiastowym w przypadku nie 
zrealizowania  przez Odbiorcę postanowień § 1 ust. 3 lit. b) niniejszej Umowy, 
z równoczesnym zaprzestaniem dostarczania energii elektrycznej. 

e) przez Odbiorcę, w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez  
Przedsiębiorstwo Energetyczne, albo zajścia przyczyn przewidzianych przepisami prawa, 
albo  zaistnienia przyczyn kwalifikowanych jako siła wyższa, za uprzednim 
jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego. 

3.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy mogą nastąpić wyłącznie za zgodą Stron wyrażoną na 
piśmie pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 17 ust. 1. 

4. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Przedsiębiorstwa 
Energetycznego. 

 
§ 18 

1. W przypadku zmiany Taryf nie sporządza się aneksu. Zmienioną Taryfę wprowadza się do 
stosowania nie wcześniej niż po upływie  14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej 
opublikowania, zgodnie z art. 47 ust. 3 i 4 Prawa energetycznego.  

2. Wszelkie informacje, do których publikacji Przedsiębiorstwo Energetyczne jest zobligowane na 
podstawie ustawy Prawo energetyczne i innych aktów prawnych z nią związanych, dostępne są 
na stronie internetowej Przedsiębiorstwa - www.empolenergia.pl 

3. Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania pisemnie Przedsiębiorstwo 
Energetyczne  o wszelkich zmianach w działalności mających wpływ na realizację niniejszej 
Umowy, pod rygorem poniesienia kosztów związanych z brakiem właściwych danych 
w Przedsiębiorstwie Energetycznym. 

 
§ 19 

Integralną częścią Umowy jest załącznik Nr 1 do Umowy. 
 

§ 20 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 
 

 
Załączniki do Umowy: 
Nr 1 - Zamówienie mocy umownej. 
 
 
 
PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE:                                  ODBIORCA:     
 


