
 

  
 

 
 

Ergo Energy Sp. z o.o.                                                                                             nr umowy _________________ 

J. Waszyngtona 34-36 
81-342 Gdynia 
E bok@ergoenergy.pl 
T 801 508 598 
I www.ergoenergy.pl 
 
 

WNIOSEK O 
□ ZMIANĘ MOCY UMOWNEJ 
□ ZMIANĘ GRUPY TARYFOWEJ 
 
Dane Klienta 

_______________________________________________________________________________________________ 
imię i nazwisko / nazwa firmy oraz imiona i nazwiska osób reprezentujących 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
telefon PESEL NIP* lub REGON* 
_______________________________________________________________________________________________ 
adres zameldowania / adres siedziby firmy (ulica, numer budynku, lokalu), kod pocztowy, miejscowość 
 

Adres punktu poboru energii elektrycznej 

___________________________________ 
nazwa obiektu 
___________________________________ 
ulica, numer budynku, lokalu 
___________________________________ 
Kod pocztowy, miejscowość 

Tytuł prawny do  miejsca odbioru energii: 
□ właściciel □ zarządca □ najemca □ dzierżawca 
□ inny __________________________________ 
PROSIMY ZAZNACZYĆ ODPOWIEDNIE ZMIANY I WPISAĆ DANE 
 
Przyłącze 1 Numer PPE _____________________________________________________________________________________ 
□ zmiana mocy umownej w granicach mocy przyłączeniowej            □ zmiana grupy taryfowej 
Aktualna moc przyłączeniowa _______ kW                                            Aktualna grupa taryfowa ____________ 
Aktualna moc umowna ______ kW                                                          Grupa taryfowa po zmianie __________ 

Zabezpieczenie przedlicznikowe _________ A                                       Wnioskowany termin zmiany grupy taryfowej ___ ___ ____ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        dzień miesiąc rok 
Moc umowna po zmianie __________ kW 

Wnioskowany termin zmiany mocy umownej ___ ___ ____ 
                                                                                                                                   dzień miesiąc rok 
_______________________________________             __________________________________ 
uwagi                                                                                                                                                                          uwagi       
   

Przyłącze 2 Numer PPE _____________________________________________________________________________________ 
□ zmiana mocy umownej w granicach mocy przyłączeniowej            □ zmiana grupy taryfowej 
Aktualna moc przyłączeniowa _______ kW                                            Aktualna grupa taryfowa ____________ 
Aktualna moc umowna ______ kW                                                          Grupa taryfowa po zmianie __________ 

Zabezpieczenie przedlicznikowe _________ A                                       Wnioskowany termin zmiany grupy taryfowej ___ ___ ____ 
                                                                                                                                                                                           dzień miesiąc rok 
Moc umowna po zmianie __________ kW 
Wnioskowany termin zmiany mocy umownej ___ ___ ____ 
                                                                        dzień miesiąc rok 
_______________________________________             __________________________________ 
uwagi                                                                                                                                                uwagi                                             
   

Adnotacje Ergo Energy Sp. z o.o. – dane wprowadzone do systemu 
dnia _________________________ 
przez: 
_______________________________________________________ 
imię i nazwisko 
 
_______________________________________________________ 
numer rejestracyjny 

mailto:bok@ergoenergy.pl
http://www.ergoenergy.pl/


 

  
 

 
*Dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą 
Uwagi: 

1. Zmiana mocy umownej: 
a) Dla Klientów II i III grupy przyłączeniowej następuje nie później niż po upływie miesiąca po zrealizowaniu przez Klienta, określonych przez Ergo 

Energy Sp. z o.o. (Operatora), warunków zmiany mocy, o ile w Umowie nie ustalono inaczej, 
b) Dla Klientów IV i V grupy przyłączeniowej następuje nie później niż po upływie dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku przez Klienta, o ile w 

Umowie nie ustalono inaczej. 
2. Moc umowna, sposób jej zamawiania i warunki wprowadzania jej zmian są określone w Umowie.  
3. Jeżeli Klient, za zgodą Operatora, do którego sieci są przyłączone jego urządzenia, instalacje lub sieci, dokonuje zmniejszania mocy umownej, w 

rozliczeniach za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej składnik stały stawki sieciowej zwiększa się o 10 % dla całego okresu objętego 
korektą. 

4. Klienci zamawiając moc umowną, na następny rok, w terminie określonym w Umowie. W przypadku braku zamówienia mocy umownej w 
wymaganym terminie, jako moc umowną na następny rok przyjmuje się wielkość mowy umownej, według której Klient był dotychczas rozliczony. 

5. Moc umowna określana dla przyłącza/ miejsca dostarczania nie może być większa od mocy przyłączeniowej określonej dla danego przyłącza/ miejsca 
dostarczania, jak również nie może być mniejsza od mocy wymaganej ze względu na własności metrologiczne zainstalowanych w układzie pomiarowo 
– rozliczeniowym przekładników prądowych i liczników energii elektrycznej, z uwzględnieniem charakterystyki poboru mocy przez Klienta. 
Zwiększenie mocy umownej powyżej mocy przyłączeniowej wymaga złożenia wniosku i zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci. 

6. Klient może wystąpić do Operatora o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy, a w przypadku zmiany stawek opłat, w okresie 60 dni 
od daty wejścia w życie nowej Taryfy. Warunki zmiany grupy taryfowej określa Umowa. 

7. Zmiana grupy taryfowej może się wiązać z koniecznością dostosowania/ wymianą układu pomiarowego. Koszt dostosowania/ wymiany układu 
pomiarowego ponosi jego właściciel. 

8. W przypadku nowo wybudowanego budynku zmiana grupy taryfowej z C na G następuje na podstawie pozwolenia na użytkowanie budynku lub 
zawiadomienia o zakończeniu budowy (należy okazać odpowiedni dokument). W pozostałych przypadkach zmiana taka może zostać dokonana po 
kontroli techniczno – taryfowej. Zmiana grupy taryfowej wiąże się ze zmianą cen i stawek opłat zgodnie z obowiązującą Taryfą. 

 

CZYTELNY PODPIS KLIENTA 
 
 
 
DATA ……………………………… PODPIS…………………………………………. 

 

 
□ Wyrażam zgodę ¹ na przetwarzanie przez Ergo Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-342), ul. J. Waszyngtona 34-36, adres www.ergoenergy.pl, podanych przeze mnie danych 
osobowych, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, w celach marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Ergo Energy Sp. z o.o., w 
szczególności usług finansowych, bankowych, ubezpieczeniowych i związanych z monitoringiem i modernizacją sieci dystrybucji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 922. Z późn. zm.). Podanie danych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 
poprawiania. 
□ Wyrażam zgodę ¹ na przetwarzanie przez Ergo Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-342), ul. J. Waszyngtona 34-36, adres www.ergoenergy.pl, podanych przeze mnie danych 
osobowych, zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po jej wygaśnięciu, w celach prowadzenia badań i analiz dotyczących zwiększania jakości obsługi Klienta Ergo Energy Sp. 
z o.o. Podanie danych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 
29 sierpnia 1997r. (tekst jeden. Dz. U. 2016, poz. 922 z późn. zm.). 

 

CZYTELNY PODPIS KLIENTA 

 

DATA …………………………………        PODPIS ……………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 

http://www.ergoenergy.pl/
http://www.ergoenergy.pl/

