
Oświadczenie odbiorcy uprawnionego 

Dane Klienta: 

Imię i nazwisko  

PESEL  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

 

Dane PPE, którego dotyczy oświadczenie 

Numer PPE  

Numer PPE  

Numer PPE  

Numer PPE  

 

1. Oświadczam, że jako odbiorca końcowy, posiadający umowę zawartą z KENO Energia Sp. z o.o. 

we wskazanych punktach poboru energii, spełniam warunki pozwalające na uznanie mnie za 

odbiorcę uprawnionego1 oraz : (Proszę zaznaczyć odpowiednio) 

☐ posiadam Kartę Dużej Rodziny jako rodzic rodziny wielodzietnej o numerze ……………………………….. . 

☐ prowadzę gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej 

☐ posiadam orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  / niezdolność do 

pracy w zakresie całkowitym / niezdolność do samodzielnej egzystencji / zamieszkuję z taką osobą lub 

osobą niepełnosprawną poniżej 16 roku życia. 

 ☐ posiadam orzeczenie 

 ☐ zamieszkuję z osobą posiadającą orzeczenie 

 

2. Oświadczam, że spełniam powyższe warunki : (Proszę zaznaczyć odpowiednio) 

 

☐ na dzień wejścia w życie ustawy (18.10.2022r. ) 

☐ od dnia …………………….. r. (Należy uzupełnić, jeśli prawa zostały nabyte po dniu 18.10.2022 – tzn. po 

dniu wejścia w życia ustawy). 

oraz jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 

233 § 6  ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny. 

 

 

Miejscowość, data 

 

 

Czytelny podpis Klienta 

 
1 Odbiorca uprawniony – odbiorca końcowy w rozumieniu art.3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U.z 2022r poz. 1385 i 1723), 

dokonujący zakupu energii elektrycznej w celu jej zużycia na potrzeby: 

a) gospodarstw domowych 

b) pomieszczeń gospodarczych związanych z prowadzeniem gospodarstw domowych, o ile nie jest w nich wykonywana działalność 

gospodarcza, 

c) lokali o charakterze zbiorowego mieszkania, o ile nie jest w nich wykonywana działalność gospodarcza, 

d) mieszkań rotacyjnych, mieszkań pracowników placówek dyplomatycznych i pracowników zagranicznych przedstawicielstw, 

e) domów letniskowych, domów kempingowych i altan w ogródkach działkowych, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza oraz 

w przypadku wspólnego pomiaru – administracji ogródków działkowych 

f) oświetlenia w budynkach mieszkalnych 

g) zasilania dźwigów w budynkach mieszkalnych 

h) węzłów cieplnych i hydroforni, będących w zarządzie administracji domów mieszkalnych 

i) garaży, w których nie jest wykonywana działalność gospodarcza. 



 

 

 

 


