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numer ewidencyjny: …………………………..     

symbol grupy taryfowej: G11           

 

 

UMOWA KOMPLEKSOWA DLA KONSUMENTÓW  nr …/EU/202… 

  

Zawarta w  dniu ……………………  pomiędzy: 

 

Gminą Uniejów, 99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13, NIP: 828-13-56-737 , 

REGON: 311019579, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Uniejów - Józefa Kaczmarka, 

zwaną dalej SPRZEDAWCĄ lub OSD, w imieniu której działalność prowadzi Jednostka 

Budżetowa ENERGETYKA UNIEJÓW powołana uchwałą Rady Miejskiej w Uniejowie nr 

XI/86/2015 w dniu 08.06.2015r. NIP: 828-14-14-015; Regon: 362104963, którą reprezentuje 

Kamil Matolicz – Dyrektor, zgodnie z pełnomocnictwem nr 38/2019 z dnia 10.05.2019 r., 

zwana dalej DOSTAWCĄ,  a 

 

…………………………………………. 
Dokument tożsamości: dowód osobisty …………………………………………. 
PESEL: …………………………………………. 
Adres zamieszkania: …………………………………………. 
Adres korespondencyjny: …………………………………………. 
 Kontakt telefoniczny: …………………………………………. 
Adres e-mail: …………………………………………. 
 
 

zwanym dalej ODBIORCĄ, została zawarta umowa następującej treści:  

  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi kompleksowej przez Sprzedawcę, 

polegającej na sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia usługi 

dystrybucji energii elektrycznej do obiektu, w którym znajduje się miejsce dostarczania 

energii elektrycznej, zlokalizowanego w:  

adres obiektu: ………………………………………….    wyłącznie na użytek odbiorcy w celu jej 

zużycia w gospodarstwo  domowe (gospodarstwo  domowe, pomieszczenie gospodarcze, 

garaż, domek letniskowy) 

2. Odbiorca oświadcza że posiada dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania                        

z obiektu: akt notarialny …………………………………………. ( akt notarialny, umowa najmu, 

dzierżawy, oświadczenie, nie posiada) 

3. Na warunkach i w zakresie określonym w niniejszej Umowie Sprzedawca zobowiązuje się 

do świadczenia usługi kompleksowej, a Odbiorca zobowiązuje się do odbioru energii 

elektrycznej oraz terminowej zapłaty Sprzedawcy należności związanych ze świadczeniem 

usługi kompleksowej.  
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4. Odbiorca jest przyłączony do sieci następującego Dystrybutora (OSD):  Gmina Uniejów                       

w imieniu której działalność prowadzi Jednostka Budżetowa ENERGETYKA UNIEJÓW 

5. Odbiorca deklaruje w okresie trwania Umowy zakup i odbiór energii elektrycznej w ilości 

< 1000 kWh rocznie, a w okresie obowiązywania Oferty Sprzedawcy zakup i odbiór energii 

elektrycznej w ilości  < 1000 kWh,  zgodnie z poniższymi danymi technicznymi:  

1) Maksymalna moc umowna: ……………. kW, 

2) Moc przyłączeniowa: …………….kW, 

3) Numer PPE/numer licznika: ……………. 

4) Wielkość zabezpieczenia głównego przelicznikowego: ……………. A 

5) Napięcie zasilania: ……………. V,  

6) Grupa taryfowa OSD: G11,   

7) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: 3 fazowy składa się z : licznika energii elektrycznej 

8) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD a 

Odbiorcą stanowią: złącze kablowe 

6. W przypadku wystąpienia współwłasności w lokalu, którego dotyczy niniejsza Umowa, 

oświadczam, że współwłaściciel wyraża zgodę na zawarcie  umowy kompleksowej. 

7. Odbiorca upoważnia Sprzedawcę, aby ten, po otrzymaniu od OSD danych, określających: 

maksymalną moc umowną, moc przyłączeniową, numer PPE/numer licznika, wielkość 

zabezpieczenia głównego przedlicznikowego, napięcie zasilania, grupę taryfową OSD, 

układ pomiarowo-rozliczeniowy, miejsce dostarczania energii elektrycznej do Odbiorcy 

oraz miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych pomiędzy OSD a 

Odbiorcą, uzupełnił Umowę w pkt 5. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia 

Odbiorcy egzemplarza Umowy zawierającego powyższe uzupełnienie w terminie 14 dni 

od otrzymania od OSD danych.  

8. Układ pomiarowo-rozliczeniowy: X bezpośredni, ☐ półpośredni, ☐ przedpłatowy                          

o mnożnej 1 stanowi własność OSD.  

9. Rozliczenia odbywać się będą w jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych z 

zastrzeżeniem ust. 9 poniżej, na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, 

według następujących zasad, cen i stawek opłat:  

1) z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wg grupy taryfowej o symbolu  G11, 

zgodnie z aktualną Taryfą Sprzedawcy; 

2) z tytułu świadczenia usług dystrybucji wg grupy taryfowej o symbolu  G11,  

zgodnie z aktualną Taryfą OSD.  

a płatności będą realizowane na podstawie faktury VAT wystawionej przez 

sprzedawcę za każdy okres użytkowania energii elektrycznej i korzystania z usług 

dystrybucyjnych płatnej do 21 dnia  miesiąca następującego po okresie 

rozliczeniowym.  

10. Zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty, co Odbiorca niniejszym potwierdza. 

Cena za świadczoną usługę kompleksową, jaką Odbiorca będzie zobowiązany uiszczać, 

stanowi sumę należności określonych w ust 9 pkt. 1 i 2. Niezależnie od ilości zużytej energii 
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elektrycznej Odbiorca będzie zobowiązany uiszczać należności z tytułu świadczonej usługi 

dystrybucji energii elektrycznej, w zakresie stawek opłat określonych w Taryfie OSD.  

11. W przypadkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Kompleksowych 

ENERGETYKA UNIEJÓW dla Konsumentów Odbiorca może zostać obciążony dodatkowymi 

płatnościami,  w szczególności kosztami: wznowienia dostarczania energii elektrycznej, 

czynności przeprowadzonych na wniosek Odbiorcy dotyczących dotrzymania parametrów 

jakościowych energii elektrycznej oraz wykonania ekspertyzy układu pomiarowo-

rozliczeniowego. Odbiorca oświadcza, że wyraża zgodę na takie dodatkowe płatności.    

12. Usługa kompleksowa świadczona jest na podstawie Umowy, oraz powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. Szczegółowe warunki świadczenia usługi 

kompleksowej, prawa  i obowiązki Stron oraz warunki rozliczeń, związane z realizacją 

niniejszej Umowy określone są w Ogólnych Warunkach Umów Kompleksowych 

ENERGETYKA UNIEJÓW dla Konsumentów, Taryfie lub Standardowym Cenniku 

Sprzedawcy, Taryfie OSD oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.  

13. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, a jej realizacja w zakresie świadczenia usługi 

kompleksowej następuje z dniem dokonania protokolarnego odbioru układu pomiarowo 

rozliczeniowego i podania napięcia do instalacji odbiorczej Odbiorcy i zawarta jest na czas 

nie oznaczony. 

14.  Z dniem wejścia w życie Umowy traci moc dotychczasowa umowa zawarta z Odbiorcą na 

potrzeby obiektu, o którym mowa w ust. 1, co nie wpływa na obowiązek wykonania 

zobowiązań powstałych do dnia jej rozwiązania.  

15. Sprzedawca informuje Odbiorcę, że w przypadku zakończenia obowiązywania niniejszej 

Umowy, jeżeli Odbiorca nie zawrze nowej umowy kompleksowej lub umowy o 

świadczenie usług dystrybucji i umowy sprzedaży, OSD może zaprzestać dostarczania 

energii elektrycznej.   

16. Parametry techniczne dostarczanej energii elektrycznej określają przepisy prawa oraz 

Taryfa OSD. Odbiorcy przysługują bonifikaty z tytułu niedotrzymania tych parametrów  

oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców zgodnie z postanowieniami Taryfy 

Sprzedawcy lub Cennika Sprzedawcy i Taryfy OSD.   

17. Rozpatrywanie sporów określonych w § 7 ust. 4 Ogólnych Warunków Umów 

Kompleksowych ENERGETYKA UNIEJÓW dla Konsumentów odbywa się przez Sąd. 

18. Integralną częścią Umowy są następujące załączniki:  

1) Pełnomocnictwo nr 38/2019 z dnia 10.05.2019 r.  

2) Ogólne Warunki Umów Kompleksowych ENERGETYKA UNIEJÓW dla 

Konsumentów (OWU);    

3) Taryfa Sprzedawcy;       

4) kserokopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do obiektu;  

19. Odbiorca oświadcza, że doręczono mu treść dokumentów, o których mowa w ust 18                

pkt. 1-4 i zapoznał się z ich treścią przed zawarciem Umowy.  
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20. Odbiorca oświadcza, że posiada wiedzę, że zawarcie Umowy pociąga za sobą obowiązek 

terminowego uiszczania należności w niej określonych.  

21. X Odbiorca oświadcza, że otrzymał od Sprzedawcy kopię Zbioru Praw Konsumenta 

energii elektrycznej, o której mowa w art. 5 ust. 6e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 

Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.).  

22. ☐ Odbiorca oświadcza, że kopia Zbioru Praw Konsumenta energii elektrycznej, o której 

mowa w art. 5 ust. 6e ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne  (tekst 

jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.), została mu uprzednio dostarczona oraz 

że rezygnuje z dostarczenia kopii przez Sprzedawcę. 

23. Zgłaszanie spraw określonych w § 10 ust. 1 Ogólnych Warunków Umów Kompleksowych 

ENERGETYKA UNIEJÓW dla Konsumentów może następować telefonicznie pod nr tel.: 

690 451 002 lub poprzez adres poczty elektronicznej energetyka@uniejow.pl. 

24. ☐  Odbiorca oświadcza, że nie skorzystał z prawa wyboru Sprzedawcy.  

25. X Odbiorca oświadcza, że jest świadom swego prawa do wyboru sprzedawcy na 

zasadach określonych w ustawie – Prawo energetyczne oraz, że skorzystał z prawa 

wyboru Sprzedawcy, wybierając ofertę ENERGETYKA UNIEJÓW jako podmiotu 

świadczącego na jego rzecz usługę kompleksową. 

26. Odbiorca oświadcza, że dokonał wyboru rozliczania za sprzedaną energię elektryczną w 

ramach świadczonej usługi kompleksowej według:  

       X Taryfy Sprzedawcy  /  ☐ Cennika Sprzedawcy  /  ☐ Oferty Sprzedawcy   

27. W przypadku wyboru Oferty Sprzedawcy sprzedaż energii elektrycznej, o której mowa w 

ust 1, w ramach usługi kompleksowej będzie realizowana przez Sprzedawcę  w cenie oraz 

stawce opłaty handlowej przypisanej do grupy taryfowej/grup taryfowych, z których 

korzysta Odbiorca, zgodnie z Ofertą Sprzedawcy. W okresie związania Ofertą Sprzedawcy 

Cennik Sprzedawcy ma zastosowanie w zakresie nieobjętym Ofertą Sprzedawcy. Po 

zakończeniu okresu obowiązywania Oferty Sprzedawcy do rozliczeń stosowany będzie 

obowiązujący Cennik Sprzedawcy doręczony zgodnie  z OWU.  

28. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po 

jednym dla każdej ze stron.  

 

  

                                          SPRZEDAWCA                                 ODBIORCA  
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1 W przypadku występowania kilku PPE wymagane jest załączenie do Umowy podpisanego 

przez Klienta Załącznika nr 1, zawierającego dla każdego PPE informacje wymagane w 

Umowie, tj. symbol grupy taryfowej, adres dostarczania energii elektrycznej, ilość 

zadeklarowanej energii elektrycznej.  
2 W przypadku małżeństwa Umowę zawiera się z obojgiem małżonków lub jednym 

małżonkiem, za zgodą drugiego, w formie oświadczenia stanowiącego załącznik do 

niniejszej Umowy.  
3 W przypadku klientów korzystających z prawa do zmiany sprzedawcy rozpoczęcie 

świadczenia usługi kompleksowej nie może nastąpić wcześniej niż z chwilą skutecznego 

przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy.  

4 Niepotrzebne skreślić.  

  

 

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowej przez ENERGETYKA UNIEJÓW na podany 

przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu  

Upoważniam Sprzedawcę do uzyskania od Dystrybutora rzeczywistych danych dobowo-

godzinowych (profil obciążenia) mojego zużycia energii elektrycznej i wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie obejmującym te dane pomiarowe, przez 

Sprzedawcę, w celach marketingowych obejmujących marketing produktów i usług innych 

podmiotów świadczących usługi na rzecz Sprzedawcy, a także na ich udostępnianie przez 

Sprzedawcę podmiotom realizującym ww. cele marketingowe na rzecz Sprzedawcy.  

 

                                       

 
 

                         ODBIORCA   
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 Niniejszym informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Poniżej 

szczegółowe informacje z tym związane. 

1.    My, Gmina Uniejów – Energetyka Uniejów z siedzibą przy ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 

Uniejów (REGON: 362104963, NIP: 8281414015) jesteśmy Administratorem 

Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że odpowiadamy za ich wykorzystanie w 

sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. Można się z 

nami skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres naszej siedziby, 

e-mail: energetyka@umiejow.pl lub telefonicznie: 690451002  Więcej informacji o 

nas znajdzie Pani/Pan na stronie internetowej:  https://energetykauniejow.pl/  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować  

   w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: 

iod.energetyka@uniejow.pl  lub pisemnie na adres siedziby wskazany w pkt. 1. 

3.    Pani/Pana dane przetwarzamy w celu : 

a) podjęcia działań przed zawarciem umowy kompleksowej polegającej na 

sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia dystrybucji 

energii elektrycznej oraz w celu realizacji obowiązków określonych w tej 

umowie (porozumieniu) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);  

b) podjęcia działań przed zawarciem umowy kompleksowej polegającej na 

sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia dystrybucji 

energii elektrycznej / aneksów do umowy kompleksowej polegającej na 

sprzedaży energii elektrycznej oraz zapewnieniu świadczenia dystrybucji 

energii elektrycznej oraz w celu realizacji obowiązków w nich określonych (art. 

6 ust. 1 lit. b) RODO); 

c) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawiania i 

przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i 

formie przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

d) realizacji celów w jakich Pani/Pan wyraziła/ł zgodę na przetwarzanie swoich 

danych osobowych, w sytuacjach gdy taka zgoda jest wymagana (art. 6 ust. 1 

lit. a) RODO); 

e) ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest 

naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

f) zapewnienia odpowiednio: bieżącego kontaktu telefonicznego oraz 

prowadzenia korespondencji e-mail oraz tradycyjnej, co stanowi nasze prawnie 

uzasadnione interesy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

g)  podjęcia działań z udziałem pełnomocnika lub osoby wskazanej do kontaktu, 

zawarcia lub realizacji umowy, zmierzających odpowiednio do zawarcia umowy 

bądź wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

4.   Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom 

podmiotów: podmiotom sprawującym uprawnienia właścicielskie nad ADO, 

mailto:energetyka@umiejow.pl
https://energetykauniejow.pl/
mailto:iod.energetyka@uniejow.pl
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podmiotom współpracującym z nami w świadczeniu usług, podmiotom prowadzącym 

działalność pocztową lub kurierską, prowadzącym działalność płatniczą, 

nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, kancelariom prawnym, 

firmom księgowym, firmom informatycznym. 

5.    Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego. 

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów, dla których zostały pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Pani/Pana dane 

pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres negocjowania 

umowy, trwania umowy oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń z 

tego wynikających. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego 

interesu przetwarzamy do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu. Dane 

przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane będą do czasu jej skutecznego 

wycofania, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują 

przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

realizacji celów, dla których mają zostać pozyskane. Podanie przez Panią/Pana danych 

w celu zawarcia i wykonywania umowy (aneksu) jest dobrowolne, jednakże jest 

warunkiem przedstawienia oferty i zawarcia umowy (aneksu). Jeżeli nie poda 

Pani/Pan danych możemy odmówić przedstawienia oferty i zawarcia umowy 

(aneksu). Podanie przez Panią/Pana danych objętych zgodą na przetwarzanie danych 

osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi jednak 

realizację celów, dla których udzielenie zgody jest wymagane.  

8.    Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na podstawie prawnie 

uzasadnionego interesu.  

9.     Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych ,o której mowa w 

pkt 3 tiret czwarty – w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

11.  Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i 

organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym 

zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, 

wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 

 

        ODBIORCA 
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Oświadczenie strony dotyczące 

Formy przesyłania faktur 

Pomiędzy:  

Gminą Uniejów, 99-210 Uniejów ul. Błogosławionego Bogumiła 13, NIP: 828-13-56-737,       

REGON: 311019579, reprezentowaną przez Burmistrza Miasta Uniejów - Józefa Kaczmarka, 

zwaną dalej SPRZEDAWCĄ lub OSD, w imieniu której działalność prowadzi Jednostka 

Budżetowa ENERGETYKA UNIEJÓW powołana uchwałą Rady Miejskiej w Uniejowie nr 

XI/86/2015 w dniu 08.06.2015r. NIP: 828-14-14-015; Regon: 362104963, którą reprezentuje 

Kamil Matolicz  – Dyrektor, zgodnie z pełnomocnictwem nr 38/2019 z dnia 10.05.2019 r., 

zwaną dalej „Sprzedawcą” 

a 

…………….…………….…………….……………. 
Adres PPE: ……………. 
 
 
Niniejsze oświadczenie oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie faktur, ich korekt oraz 
duplikatów  w formie pliku PDF za pośrednictwem poczty elektronicznej zgodnie z art. 106g 
ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 2024 z 
późn. zm.): 

1. Faktury VAT, korekty faktur, ich duplikaty lub pozostałe dokumenty rozliczeniowe 

wysłane będą na adres e-mail: …………………………………… 

2. Faktury VAT i korekty faktur wysłane będą z adresu e-mail:                                                                       

e-energetyka@uniejow.pl  

3. Tytuł wiadomości musi zawierać wyrażenie: „faktura” lub „korekta” lub                                    

„ dokument”. 

4. Faktury wraz ze wszelkimi załącznikami muszą być zapisane w formacie PDF. 

5. Za moment doręczenia dokumentów drogą elektroniczną uważa się moment 

dostarczenia wiadomości wraz z załącznikiem na skrzynkę odbiorczą Odbiorcy. 

6. Wskazane powyżej adresy skrzynek e-mail obu Stron są jedynymi właściwymi 

adresami stanowiącymi gwarancję autentyczności pochodzenia e-faktury. 

7. W przypadku zmiany wyżej wymienionych adresów mailowych konieczne jest 

podpisanie nowego oświadczenia między stronami.     

ODBIORCA 

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,42,42,3911,,20161215,ustawa-z-dnia-1122016-r-o-zmianie-ustawy-o-podatku-od-towarow.html
mailto:e-energetyka@niejow.pl

