Procedura wstrzymania dostaw energii elektrycznej w przypadku
zalegania odbiorcy z zapłatą
1. Zgodnie z art.6a ust.1 pkt 2 Ustawy Prawo Energetyczne Dostawca (MEC) ma prawo wstrzymać
dostarczanie energii elektrycznej gdy Odbiorca zalega z zapłatą za świadczone usługi co najmniej 30 dni
po upływie terminu płatności.
2. Dostawca w sposób uzgodniony z Odbiorcą (faxem, mailowo)na adres wskazany przez Odbiorcę
powiadamia z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie (dzień, godzina) wstrzymania dostaw energii
elektrycznej oraz o wysokości zaległości w opłatach za dostarczoną energię elektryczną.
3. Ponowne wznowienie dostawy energii elektrycznej nastąpi niezwłocznie po udokumentowaniu przez
Odbiorcę ustania przyczyny wstrzymania dostaw. Wymagane jest potwierdzenie dokonania przelewu lub
kopia potwierdzenia wpłaty do kasy MEC.
4. Załączanie bądź wyłączanie zasilania realizowane będzie wyłącznie w dni robocze, w godzinach 700-1300,
w czasie pełnej obsady służb technicznych.
5. Warunkiem koniecznym wznowienia dostaw energii elektrycznej do obiektu Odbiorcy jest złożenie
oświadczenia o gotowości instalacji do ponownego podania napięcia. (wg wzoru) podpisane przez osoby
upoważnione.
6. Za wznowienie dostaw energii elektrycznej z przyczyn, o których mowa pobierana będzie opłata zgodnie
ze stawkami określonymi w Taryfie dla dystrybucji energii elektrycznej MEC.
7. Czasowe odłączenie odbiorcy od sieci nie zwalnia go z obowiązku ponoszenia opłaty dystrybucyjnej
wynikającej ze składnika stałego stawki sieciowej i stawki opłaty przejściowej.
8. Osobami do kontaktu po stronie Dostawcy w sprawie wznowienia dostawy energii elektrycznej są:
1) Grzegorz Cędzikowski - Tel. 506 109 333; 41 2664733 wew. 50
2) Aneta Pasternak – Tel. 41 2664733 wew. 51.
9. Odbiorca zobowiązany jest do przedstawienia listy osób upoważnionych do składania oświadczenia o
gotowości instalacji do ponownego przyłączenia. W przypadku braku listy osób upoważnionych
honorowane będzie wyłącznie oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
firmy zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi.

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI INSTALACJI ODBIORCZEJ DO PONOWNEGO
PRZYŁĄCZENIA
ODBIORCA:
- Imię i nazwisko wykonawcy/nazwa przedsiębiorcy:
............................................................................
- adres: .......................................................................................................................................................
OBIEKT PRZYŁĄCZANY:……………………………………………………………………………………………………………….
- adres obiektu przyłączanego: .........................................................................................................

Oświadczenie właściciela przyłączanej instalacji.
Oświadczam, że stan techniczny zgłoszonej do ponownego przyłączenia instalacji elektrycznej i ochronnej
oraz urządzeń odbiorczych jest zgodny z obowiązującymi przepisami i normami. W/w urządzenia i obwody
są gotowe do ponownego zasilania energią elektryczną, za co biorę całkowitą odpowiedzialność.

miejscowość, data: ...............................................
Imię i nazwisko …………………………………………………..
podpis Odbiorcy ...............................................

Wszelkiego rodzaju informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej www.mecostrowiec.pl
oraz w sekretariacie siedziby Spółki.

