
 

UCHWAŁA  NR LXII/143/2020 

Zarządu Powiatu w Pleszewie 

z dnia  2 listopada 2020 r. 

 

 

w sprawie: upoważnienia do podpisania w imieniu Zarządu Powiatu w Pleszewie pełnomocnictwa na 

rzecz ENERGA-OBRÓT S.A.  

 

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 920)  
 
 

Zarząd Powiatu w Pleszewie uchwala, co następuje : 

 

§ 1 

Upoważnia się Starostę Pleszewskiego Macieja Wasielewskiego oraz Wicestarostę Pleszewskiego 

Damiana Szwedziaka  do podpisania w imieniu Zarządu Powiatu w Pleszewie pełnomocnictwa na rzecz 

ENERGA – OBRÓT S.A. Zakres pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starosta    Maciej Wasielewski             ………………… 
 
Wicestarosta    Damian Szwedziak               ..…………..…. 
 
Członek Zarządu   Leopold Lis           …..…………… 
 
Członek Zarządu    Marek Szewczyk          .….…………… 
 
Członek Zarządu    Radomir Zdunek            ..……………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



         Załącznik  
         do uchwały nr LXII/143/2020 
         Zarządu Powiatu w Pleszewie 
         z dnia 2 listopada 2020 r. 
 

Nazwa instytucji: Powiat Pleszewski 
adres: ul. Poznańska 79, 63 – 300 Pleszew 
NIP: 6080091886, REGON: 250854808 
Imię i nazwisko osoby reprezentującej:  Zarząd Powiatu w Pleszewie, w imieniu, którego działają: 
                                                                    Maciej Wasielewski – Starosta Pleszewski; 
                                                                  Damian Szwedziak – Wicestarosta Pleszewski 
 
 
My niżej podpisani udzielamy niniejszym pełnomocnictwa na rzecz: 
ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 472, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ 
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000280916, NIP: 957-096-
83-70, Regon 220418835, Kapitał zakładowy/wpłacony 371 352 000,00 zł do: 
1.   powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu z ENERGA-OBRÓT 
S.A. umowy     
         kompleksowej bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej, oraz o planowanym terminie 
rozpoczęcia sprzedaży energii      
         elektrycznej. 
2.    złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaży energii 
elektrycznej i 
      świadczenia usług dystrybucji (umowy kompleksowej) bądź umowy sprzedaży energii elektrycznej 
lub złożenia    
      oświadczenia o rozwiązaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji 
(umowy kompleksowej)    
      bądź  umowy sprzedaży energii elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron 
dotychczasowemu sprzedawcy energii    
      elektrycznej, 
3.    w przypadku zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej - zawarcia umowy o świadczenie 
usług dystrybucji ze 
      wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w tym do upoważnienia wskazanego Operatora 
Systemu    
      Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Mocodawcy umowy rezerwowej sprzedaży energii 
elektrycznej na warunkach    
      określonych we wzorze umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonym na stronie 
internetowej wskazanego   
      Operatora Systemu Dystrybucyjnego na wypadek zaprzestania dostarczania tej energii przez 
sprzedawcę wybranego przez   
      Mocodawcę (przy czym poprzez zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji rozumieć należy 
także złożenie   
      oświadczenia o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym 
Operatorem Systemu   
      Dystrybucyjnego) na warunkach wynikających z: 
a). wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej wskazanego 
Operatora Systemu    
      Dystrybucyjnego; 
b). obowiązującej taryfy wskazanego Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz Instrukcji Ruchu i 
Eksploatacji Sieci    
       Dystrybucyjnej Operatora Systemu Dystrybucyjnego; 
c). dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji, w zakresie 
warunków technicznych    
      świadczenia usług dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego - o ile postanowienia 
dotychczasowej umowy    
      kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji w tym zakresie nie są sprzeczne z 



postanowienia taryfy   
      Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz wzorem umowy, o którym mowa w pkt a) powyżej; z 
możliwością zmiany grupy   
      taryfowej lub mocy umownej. 
Wskazany Operator Systemu Dystrybucyjnego będzie wówczas upoważniony do udzielania dalszego 
upoważnienia w tym zakresie swoim pracownikom i innym osobom, które łączy z nim stosunek prawny. 
4. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie 
zawarcia, terminie obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy 
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaży energii 
elektrycznej. 
dotyczy punktów poboru zamieszczonych w załączniku nr 1 do umowy. 
Jednocześnie oświadczam, iż posiadam tytuł prawny do PPE wskazanych w załączniku nr 1. 
     Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ENERGA-OBRÓT S.A. do udzielania dalszych pełnomocnictw 
substytucyjnych.  
 
Miejscowość: Pleszew,  data: 05.11.2020r                                                            Czytelny podpis, pieczątka 
imienna 


