Załącznik 13

Oświadczenie
upoważnionych przedstawicieli przedsiębiorstwa energetycznego
Stosownie do art. 75 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)
po zapoznaniu się
z odpowiedzialnością za składanie fałszywych zeznań, określoną w art. 233 § 1 i § 6 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz z prawem do odmowy
składania zeznań, wynikającym z art. 75 § 2 zdanie drugie w związku z art. 83 Kpa, a także
z przepisami art. 145 § 1 pkt 1 i 2 Kpa
działając w imieniu

........................................................................................................................................
(nazwa i siedziba przedsiębiorstwa energetycznego)

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

oświadczamy na swój wniosek,
że załączona taryfa, ustalona przez wymienione wyżej przedsiębiorstwo w dniu .................. 2012 r.
i

przedstawiona

do

zatwierdzenia

Prezesowi

Urzędu

Regulacji

Energetyki

oraz

wszystkie

przedstawione wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tej taryfy materiały analityczne sporządzone zostały:
1) stosownie do zasad określonych w art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U z 2012 r. poz. 1059.), przy zachowaniu należytej staranności, a koszty stanowiące podstawę
do kalkulacji taryfy dotyczą wyłącznie działalności dystrybucyjnej i nie obejmują kosztów
związanych z prowadzeniem innego rodzaju działalności gospodarczej (np. dotyczącej oświetlenia
ulic, placów i dróg publicznych);
2) z uwzględnieniem postanowień ustawy - Prawo energetyczne, rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.).

.........................................
(miejscowość, data)

...........................................................................
(imię, nazwisko, funkcja, podpis)

...........................................................................
(imię, nazwisko, funkcja, podpis)

