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Oświadczenie dotyczące spełnienia limitu emisji lub wolumenu 

emisji 

 

1. Dane dostawcy mocy składającego oświadczenie 

Dane dostawcy mocy 

Forma prawna 
 

Nazwa / Imię i nazwisko  

Oznaczenie organu 
uprawnionego do reprezentacji  

 

Dane identyfikacyjne 

NIP  

REGON  

KRS / PESEL / Numer 

paszportu1 

 

Numer wpisu do właściwego 

rejestru siedziby2 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 

Kraj  

Kod pocztowy  

Miejscowość  

Ulica  

Numer porządkowy  

Numer lokalu   

Skrytka pocztowa   

 

2. Dane jednostek rynku mocy, których dotyczy niniejszy dokument wraz z treścią 

oświadczenia dotyczącego spełnienia limitu emisji lub wolumenu emisji przez 

te jednostki 
 

Dane jednostki rynku mocy3 

Lp. Kod jednostki rynku mocy Nazwa jednostki rynku mocy 

1.   

 
1 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL.  
2 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
3 W celu złożenia oświadczenia dla więcej niż jednej jednostki rynku mocy należącej do dostawcy mocy 

wskazanego w części 1, należy skopiować niniejszą tabelę.  
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Jednostki fizyczne wchodzące w skład jednostki rynku mocy4 

Lp. Kod jednostki fizycznej Nazwa jednostki fizycznej 

1.   

Rok dostaw, za który składane jest oświadczenie:  

☐ 
Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw żadna z jednostek wytwórczych wchodzących 
w skład jednostek fizycznych tworzących wskazaną powyżej jednostkę rynku mocy nie 
przekroczyła limitu emisji. 

☐ 

Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw wszystkie z jednostek wytwórczych, które 
rozpoczęły komercyjną produkcję przed dniem 4 lipca 2019 r., wchodzących w skład jednostek 
fizycznych tworzących wskazaną powyżej jednostkę rynku mocy, które przekroczyły limit 
emisji, nie przekroczyły wolumenu emisji. 

Jednocześnie oświadczam, że pozostałe jednostki wytwórcze, wchodzące w skład jednostek 
fizycznych tworzących wskazaną powyżej jednostkę rynku mocy nie przekroczyły limitu emisji. 

☐ 

Oświadczam, że we wskazanym roku dostaw co najmniej jedna z jednostek wytwórczych, która 
rozpoczęła komercyjną produkcję w dniu 4 lipca 2019 r. lub później, wchodzących w skład 
jednostek fizycznych tworzących wskazaną powyżej jednostkę rynku mocy przekroczyła limit 
emisji lub  co najmniej jedna z jednostek wytwórczych, która rozpoczęła komercyjną produkcję 
przed 4 lipca 2019 r., wchodzących w skład jednostek fizycznych tworzących wskazaną 
powyżej jednostkę rynku mocy, przekroczyła limit emisji i wolumen emisji. 

 

3. Podpisy oraz informacje dodatkowe 

Potwierdzam treść oświadczeń składanych w części 2 niniejszego dokumentu. 

Data Kliknij lub naciśnij, aby wprowadzić datę. 

Podpis  

Informacje dodatkowe5  

 

 
4 Należy wymienić wszystkie jednostki fizyczne wchodzące w skład danej jednostki rynku mocy. W przypadku 

jednostek rynku mocy składających się z więcej niż jednej jednostki fizycznej, należy dodać odpowiednią liczbę 
wierszy w tabeli.  
5 Pole nie jest obowiązkowe 


