
A. Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko/Nazwa firmy*:

ul.

Adres zamieszkania/Siedziba firmy*:

miejscowośćkod pocztowy

numer dowodu osobistego/paszportu*(dla osób fizycznych)

NIP (dla firm)

ZLECENIE 
załączenia po awaryjnym wyłączeniu zasilania energią elektryczną

Data
Prosimy wypełniać drukowanymi literami. Właściwe pole zakreślić krzyżykiem.

B. Adres punktu poboru energii elektrycznej objętego zleceniem:

ul.

kod pocztowy miejscowość

Zlecam załączenie do sieci, niżej podanego punktu, w następstwie wcześniejszego dokonanego 
na mój wniosek awaryjnego odłączenia zasilania związanego z:

podpis

koniecznością usunięcia usterki w instalacji elektrycznej

koniecznością przeprowadzenia prac związanych z usunięciem zagrożenia dla ludzi lub urządzeń

inne

Data wyłączenia

Data załączenia

C. Oświadczenie wnioskodawcy
Oświadczam że: 

1. posiadam tytuł prawny do lokalu/obiektu* objętego zleceniem,
2. naprawię wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku wstrzymania lub wznowienia dostaw energii,
3. dokonam zlecenia oplombowania zabezpieczeń przedlicznikowych oraz licznika w przypadku ich rozplombowania w

wyniku przeprowadzonych prac (zlecenie do Telefonicznej Obsługi Klienta pod numerem                               ), pod rygorem  
konsekwencji wynikającej z Taryfy dla energii elektrycznej, 

4. Zostałem powiadomiony i akceptuję stawki opłat za wyłączenie, przygotowanie i likwidację miejsca pracy z ponownym
załączeniem urządzeń do sieci określone w obowiązującej Taryfie dla energii elektrycznej,

5. dokonam opłat wymienionych w punkcie 4 w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury.

Wnioskodawca lub osoba działająca w jego imieniu**:
czytelnie drukowanymi literami

32 425 46 50

Adres korespondencyjny: 44-240 Żory, ul. Gwarków 1

tel. 32 425 46 50, fax. 32 425 46 50Telefoniczna Obsługa Klientów:

E - mail: biuro@best-eko.pl

www.best-eko.pl



D. Oświadczenie elektryka dokonującego naprawy/sprawdzenia* instalacji elektrycznej:
Oświadczam, że: 
● jestem posiadaczem ważnego zaświadczenia kwalifikacyjnego numer         uprawniającego 
   do sprawdzenia stanu technicznego instalacji elektrycznych, 
● instalacja elektryczna w powyższym obiekcie (od miejsca dostarczenia energii elektrycznej) została wykonana i sprawdzona
zgodnie z obowiązującymi przepisami i nadaje sie do załączenia pod napięcie, za co przyjmuje całkowitą odpowiedzialność. 

data

podpis

* niepotrzebne skreślić
** w przypadku działania pełnomocnika  niezbędne jest doręczenie dokumentu pełnomocnictwa umocowującego do działania i składania 
oświadczeń, o których mowa w punktach 1-5

Adres korespondencyjny: 44-240 Żory, ul. Gwarków 1

tel. 32 425 46 50, fax. 32 425 46 50Telefoniczna Obsługa Klientów:

E - mail: biuro@best-eko.pl

www.best-eko.pl


