Załączniki do rozporządzenia
Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 20 września 2022 r. (poz.
….)
Załącznik nr 1
WZÓR
OŚWIADCZENIE ODBIORCY CIEPŁA, O KTÓRYM MOWA W ART. 5 UST. 1
USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2022 R. O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH
W ZAKRESIE NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ NA
RYNKU PALIW1)
Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw
(Dz. U. poz. 1967), zwanej dalej „ustawą”, oświadczam, że
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………:
(dane odbiorcy ciepła)2)
1)

spełnia warunki pozwalające uznać go za odbiorcę ciepła, o którym mowa w art. 4
ust. 13):
a)

pkt 2 albo

b)

pkt 3

– ustawy;
2)

w dacie składania oświadczenia ma zawartą ze sprzedawcą ciepła umowę sprzedaży
ciepła / nie ma zawartej ze sprzedawcą ciepła umowy sprzedaży ciepła3);

3)

na potrzeby, o których mowa w kolumnie VII w częściach 1–3 poniższej tabeli, będzie
zużywać szacowaną na podstawie następujących danych ilość ciepła:

I
Lp.

II
III
IV
V
VI
Adres
Nr
Adresy
Oznaczenie Data zmiany
odbiorcy umowy zasilanych
punktu
wielkości
ciepła
sprzedaży budynków pomiarowego szacowanego
ciepła, o
lub nr
udziału4)
ile
licznika
posiada

VII
Szacowana ilość ciepła
dostarczanego na potrzeby5), 6):

część 1

część 27)

część 3

gospodarstw
podmiotów, o inne niż
domowych w
których mowa określone
lokalach
w art. 4 ust. 1 w części 1
mieszkalnych i
pkt 4 ustawy, i części 2
na potrzeby
prowadzących
części wspólnych działalność w
budynków
lokalach
wielolokalowych, odbiorców, o
o których mowa którym mowa
w art. 4 ust. 1
w art. 4 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy
pkt 2 i 3
ustawy
GJ
%
GJ
%
GJ %

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

Data

……………………………………….
Podpis8)

Objaśnienia:
1)
Niniejsze oświadczenie jest składane sprzedawcy ciepła, z którym odbiorca ciepła zawiera albo ma zawartą
umowę sprzedaży ciepła.
2)
Należy podać: nazwę firmy, pod którą działa odbiorca ciepła, adres siedziby odbiorcy ciepła oraz, o ile je
posiada: adres e-mail, numer telefonu odbiorcy ciepła, numer identyfikacji podatkowej (NIP) i numer
REGON albo imię i nazwisko, adres zamieszkania odbiorcy ciepła oraz, o ile je posiada: adres e-mail, numer
telefonu odbiorcy ciepła i numer PESEL.
3)
Niewłaściwe skreślić.
4)
W przypadku braku zmiany wielkości szacowanego udziału należy wpisać datę początkową obowiązywania
możliwości stosowania średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.
5)
Określenie szacowanej ilości ciepła jest dokonywane przez odbiorcę zgodnie z zasadami określonymi
w art. 45a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.)
lub z uwzględnieniem powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych, charakteru prowadzonej w nich
działalności oraz posiadanych danych historycznych (odpowiednio art. 5 ust. 2 oraz art. 6 ust. 2 ustawy).
6)
Udział procentowy szacowanej ilości ciepła pobranego z danego punktu pomiarowego.
7)
Należy podać szacowaną ilość i udział procentowy szacowanej ilości ciepła dostarczanego na potrzeby
jednostek lub podmiotów, które nie mają umowy zawartej bezpośrednio ze sprzedawcą ciepła.
8)
Należy złożyć podpis własnoręczny, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis
osobisty osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotów składających oświadczenie.

