Upoważnienie nr OOO101/REO1/2020
PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340 Lublin

Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom
(dane przedsiębiorstwa energetycznego)

2020.02.06
(data wystawien ia)

Od dnia: 2020.02.06

do dnia:2020.02.07

(temin kontroli)

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. -Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2012 r, poz.1059 z
późn. zm.) upoważnia się:

ŁulasIK ploTR

legitymacja nr

55/01/2017

GERSZEWSKI JERZY

legitymacja nr

20/01/2017

(imiona i nazwiska kontrolująęych, numer legft)maęjj służbowej)

do przeprowadzenia kontroli

MIEusru BIBLloTEru puBLICzNA
IvllEjsla BIBLIOTEm PUBLI

01 0291 000
Punktodbioru

|2

PIŁSUDSKIEGO 12

lwoM
261600 RADOM
(oznaczenie kontrolowanego lub miejsca kontroli)

Przedmiotem i zakresem kontrolj jest

1. sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiaro`^/ych otaz
rozliczeń zużycia energii elektrycznej,

---2. ustałenie, czymiało mięjsce pobieTanie eiiergfiTer"rcznej bez zawmcia-urriowy
albo z częścio`A/ym pominięciem ukladu pomiarowego,
3. sprawdzenie dotrzymywania warunków zawar(ej umowy, w szczególności zgodhoścj
sposobu wykorzystyv`/ania energii elektrycznej z warunkami określonymi w umowie.
Upoważnienie jest ważne za okazaniem legftymacji służbowej.
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Na podstawie ad. 6 ustawy z dnia 10 kwietm 1997 r. -Praw energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Nr 1059, z późn. zm.).
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