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Potwierdzenie parametrów technicznych i lokalizacji jednostki 

fizycznej zagranicznej  

Confirmation of technical parameters and location of a Physical Cross-

Border Unit 

Dane operatora systemu przesyłowego właściwego ze względu na lokalizację jednostki 
fizycznej zagranicznej  

Details of the transmission system operator within whose territory the Physical Cross-Border Unit is 
located 

Forma prawna  
Legal form 

 

Nazwa / Imię i nazwisko 
Name / first name and surname 

 

Oznaczenie organu 
uprawnionego do reprezentacji  
Designation of the authorised 
representation body 

 

Dane identyfikacyjne  
Identification data 

Numer Identyfikacji Podatkowej 
Tax identification number 

 

REGON  
REGON number 

N/A 

KRS / PESEL / Numer paszportu1 
KRS / PESEL / Passport number 

N/A 

Numer wpisu do właściwego 
rejestru siedziby2 
Number of entry in the relevant 
registry for the TSO’s registered 
office 

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 
Address of registered office or residence 

Kraj  
Country 

 

Kod pocztowy  
Postcode 

 

Miejscowość  
Place 

 

Ulica  
Street 

 

Numer porządkowy  
House number 

 

                                                           
1 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL 
Passport number shall be filled in case of a natural person without a PESEL number 
2 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Applies to entities based outside the territory of the Republic of Poland 
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Numer lokalu  
Unit number 

 

Skrytka pocztowa  
P.O. box 

 

Dane kontaktowe  
Contact details 

Adres e-mail  
Email address 

 

Numer telefonu  
Telephone number 

 

Numer faxu  
Fax number 

 

Adres korespondencyjny3 
Correspondence address 

Kraj  
Country 

 

Kod pocztowy  
Postcode 

 

Miejscowość  
Place 

 

Ulica  
Street 

 

Numer porządkowy 
House number 

 

Numer lokalu  
Unit number 

 

Skrytka pocztowa  
P.O. box 

 

 

Dane właściciela jednostki fizycznej zagranicznej4 
Data of the Physical Cross-Border Unit owner 

Forma prawna  
Legal form 

 

Nazwa / Imię i nazwisko 
Name / first name and surname 

 

Oznaczenie organu 
uprawnionego do reprezentacji  
Designation of the authorised 
representation body 

 

Dane identyfikacyjne 
Identification data 

                                                           
3 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.  
Complete where the correspondence address is different from the address of registered office or residence.   
4 Załącznik uzupełnia się w tylu egzemplarzach, ilu jest współwłaścicieli. 
 Appendix to be completed in as many copies as there are co-owners. 
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Numer Identyfikacji Podatkowej 
Tax identification number 

 

REGON 
REGON number 

 

KRS / PESEL / Numer paszportu5 
KRS / PESEL / Passport number 

 

Numer wpisu do właściwego 
rejestru siedziby6 
Number of entry in the relevant 
registry for the registered office   

 

Adres siedziby lub miejsca zamieszkania 
Address of registered office or residence 

Kraj  
Country 

 

Kod pocztowy  
Postcode 

 

Miejscowość  
Place 

 

Ulica  
Street 

 

Numer porządkowy 
House number 

 

Numer lokalu  
Unit number 

 

Skrytka pocztowa  
P.O. box 

 

Dane kontaktowe 
Contact details 

Adres e-mail  
Email address 

 

Numer telefonu  
Telephone number 

 

Numer faxu  
Fax number 

 

Adres korespondencyjny7 
Correspondence address 

Kraj  
Country 

 

Kod pocztowy  
Postcode 

 

                                                           
5 Numer paszportu podaje się w przypadku osoby fizycznej nieposiadającej numeru PESEL 
Passport number shall be filled in case of a natural person without a PESEL number 
6 Dotyczy podmiotów z siedzibą poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Applies to entities based outside the territory of the Republic of Poland 
7 Uzupełnić w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania.  
Complete where the correspondence address is different from the address of registered office or residence. 



Príloha 1 – Potvrdenie technických parametrov a umiestnenie Fyzickej cezhraničnej jednotky  
 
Wzór potwierdzenia parametrów technicznych i lokalizacji jednostki fizycznej zagranicznej  

Template confirmation of technical parameters and location of a Physical Cross-Border Unit 

 

 

 

Strona (Page) 4 z 5 

 

Miejscowość  
Place 

 

Ulica  
Street 

 

Numer porządkowy 
House number 

 

Numer lokalu  
Unit number 

 

Skrytka pocztowa  
P.O. box 

 

 

Dane ogólne jednostki fizycznej zagranicznej 
General data of the Physical Cross-Border Unit 

Nazwa jednostki fizycznej 
Name of Physical Cross-Border 
Unit 

 

Typ jednostki fizycznej 
Type of Physical Cross-Border Unit 

 

Lokalizacja i parametry techniczne jednostki fizycznej zagranicznej 

Location and technical parameters of the Physical Cross-Border Unit 

Adres 

Address 

Kraj  
Country 

 

Kod pocztowy  
Postcode 

 

Miejscowość  
Place 

 

Ulica  
Street 

 

Numer porządkowy 
House number 

 

Numer lokalu  
Unit number 

 

Skrytka pocztowa  
P.O. box 
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Parametry techniczne 

Technical parameters 

Moc osiągalna netto (MW) 
Net maximum capacity (MW) 

 

Moc osiągalna brutto (MW) 
Gross maximum capacity (MW) 

 

Rodzaj jednostki fizycznej 
Nature of Physical Cross-Border 
Unit 

 

Technologia dostarczania mocy 
Energy production technology 

 

Współczynnik skojarzenia8 
Power to heat ratio 

 

Podstawowe źródło energii 
Basic energy source 

 

Dodatkowe źródło energii 
Additional energy source 

 

 

☐  Oświadczam, że podane powyżej dane są rzetelne i kompletne. 

I represent that the information given above is accurate and complete. 

Data  
Date 

 

Podpis 
Signature 

 

 

 

 

                                                           
8 Dotyczy wyłącznie elektrociepłowni  
Applies to CHP plants only 


