WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
str. ……… z ……………

WNIOSKODAWCA

……………………………………., dnia ……………………….. r.

(podmiot, który wygrał przetarg
na wybór przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej)

(miejscowość)

(data)

...............................................................................................
(imię i nazwisko albo nazwa)

…………………………………………………………………….
(numer PESEL albo numer identyfikacji podatkowej NIP)

…………………………………………………………………….
(adres zamieszkania albo adres siedziby)

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Aleje Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa
WNIOSEK O WYDANIE
ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
z dnia: ......................................................... r.
Stosownie do art. 21 ust. 3 i 4 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. – o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2011 r., Nr 94, poz. 551 z późn. zm.),
w związku z art. 217 § 1 i § 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267):
………..............................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazwa i adres siedziby podmiotu, który wygrał przetarg na wybór
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej )

składa wniosek o wydanie świadectwa efektywności energetycznej potwierdzającego
deklarowaną oszczędność energii wynikającą z przedsięwzięcia /przedsięwzięć tego
samego rodzaju/* służących poprawie efektywności energetycznej o wartości:

XXX,XXX toe
(Wartość zgodna z wartością wpisaną w Części 3 pkt 8 deklaracji przetargowej. W przypadku gdy wartość podana w deklaracji nie była
liczbą całkowitą, należy również podać jej wartość po przecinku)

w związku z wygraniem przetargu organizowanego przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej w kategorii
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
………………………………………………………………………………..……………………………………………….
(kategoria przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o efektywności energetycznej, dla której organizowany był przetarg, określona zgodnie z informacjami wpisanymi na str. 1
w pierwszej rubryce deklaracji przetargowej)

ogłoszonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki w dniu
…………………………………. r. pod numerem ………………………………………………………………………
(data ogłoszenia)

(nr ogłoszenia)
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Dane dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej:
1) określenie przedsięwzięcia/ przedsięwzięć tego samego rodzaju* służącego/ych
poprawie efektywności energetycznej:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej oraz krótki opis tego przedsięwzięcia zgodnie
z informacjami wpisanymi w Części 3 pkt 1 deklaracji przetargowej)

2) określenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia/ przedsięwzięć tego samego rodzaju*
służącego/ych poprawie efektywności energetycznej, o którym/ych mowa w pkt 1:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
(kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer zgodnie z informacjami wpisanymi w Części 3 pkt 2 deklaracji przetargowej)

3) określenie terminu realizacji przedsięwzięcia/ przedsięwzięć tego samego rodzaju*
służącego/ych poprawie efektywności energetycznej, o którym/ych mowa w pkt 1:
……………

……………...

…………….. r.

(dzień)
(miesiąc)
( rok)
(zgodnie z informacjami wpisanymi w Części 3 pkt 3 deklaracji przetargowej)

...............…………………….…………………………………..………………………………………………………….
Podpis Wnioskodawcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
wraz z imienną pieczęcią w przypadku Wnioskodawcy nie będącego osobą fizyczną**
* alternatywnie
** Umocowanie ww. osób do reprezentacji musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do wniosku
o wydanie świadectwa efektywności energetycznej lub do oferty przetargowej, w tym w szczególności z załączonego
oryginału lub odpisu pełnomocnictwa, wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury od każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury.

Załączniki: ……… szt.
1. Do wniosku załączono dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania
Wnioskodawcy:
- aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem Prezesowi URE (oryginał lub
kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wnioskodawcy lub notariusza) (niepotrzebne skreślić),
- oryginał lub odpis1 udzielonego pełnomocnictwa (niepotrzebne skreślić).
2. Do wniosku załączono oryginał/-y dowodu zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości
……………... zł.
- od wydania świadectwa efektywności energetycznej w wysokości 17 zł,
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury dla
każdego stosunku pełnomocnictwa lub prokury2 (niepotrzebne skreślić).

1

Zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo
poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy
mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich
umocowanie.
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2

Dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) albo uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty
opłaty skarbowej, tj. potwierdzona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego, doradcę
podatkowego oraz rzecznika patentowego, kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii zgodnie z § 3 ust. 1
w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 28 września 2007 r. w sprawie opłaty skarbowej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 187, poz. 1330).
Zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy o opłacie skarbowej, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach
opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego
odpisu, wypisu lub kopii – jest organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu. Z uwagi na
fakt, iż siedzibą centralnego organu administracji rządowej – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m.st.
Warszawa, zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonywana na rzecz właściwego miejscowo organu
podatkowego – Prezydenta m. st. Warszawy. W przypadku wpłat bezgotówkowych powinny być one dokonywane
na rachunek Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Grójecka 17a, 02-021 Warszawa,
numer rachunku: Bank Handlowy 95 10301508 0000 0005 5002 4055.
Zgodnie natomiast z art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia
dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii.

3

WNIOSEK O WYDANIE ŚWIADECTWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
str. ……… z ……………

4

