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dotyczy 

Oświadczenie Klienta na podstawie  
art. 1 pkt. 1) ppkt. 9 ustawy  
z dnia 27 stycznia 2022 r. o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz ustawy o zmianie 
ustawy o odnawialnych źródłach 
energii oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2022, poz. 467) 

……………………………………… r. 

                                                       (miejscowość oraz data) 

 

Oświadczenie Klienta o statusie prosumenta energii 

odnawialnej, dotyczące zawarcia umowy na zakup, montaż 

lub dofinansowanie mikroinstalacji z jednostką samorządu 

terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje 

projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów  

w zakresie polityki spójności finansowanych  

w perspektywie finansowej 2014–2020, dofinansowany  

w ramach regionalnego programu operacyjnego, o którym 

mowa w art. 2 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014–2020 

 

Imię i nazwisko Klienta: ……………….………………………………. 

Adres zamieszkania Klienta: …………………………………………. 

Numer telefonu Klienta: ……………………………………………….. 

Numer PPE: ………………………………………………………………… 

 

Ja, niżej podpisana/-y, świadomy odpowiedzialności karnej  

za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam,  

że w terminie do 31 marca 2022 r. zawarłem umowę na zakup, 

montaż lub dofinansowanie tej mikroinstalacji z jednostką 

samorządu terytorialnego lub innym podmiotem, który realizuje 

projekt, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

dofinansowany w ramach regionalnego programu operacyjnego,  

o którym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c ustawy z dnia 11 lipca  

2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, 

oraz na dzień złożenia oświadczenia umowa ta nie została 

rozwiązana.  

Jestem świadoma/-y, że przedmiotowe oświadczenie zastępuje 

pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń.  

 

 

 
 

 

…….………………………………. 
Data i czytelny podpis Klienta 

 

Infolinia PGE Obrót S.A. 422 222 222 
Adres e-mail: serwis@gkpge.pl 

 


