
Upoważnienie nr OOO101/REO1/2020

PGE Dystrybucja S.A.
ul. Garbarska 21A
20-340  Lublin
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejon Energetyczny Radom

(dane przedsiębiorstwa energetycznego)

Od dnia: 2020.02.06     do dnia:2020.02.07
(temin kontroli)

2020.02.06

(data wystawien ia)

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
GERSZEWSKI JERZY

legitymacja nr    55/01/2017

legitymacja nr    20/01/2017

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

do przeprowadzenia kontroli

01  0291  000
Punktodbioru    |2

MIEusru BIBLloTEru puBLICzNA
IvllEjsla BIBLIOTEm PUBLI
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.

iJ6E  u,,tJ`
Oddział Ska

wyR#anłĘ:łeur

(podpis, stanowsko służbowe i numer telefonu służbowego osop,

-Kamlenna
Radom

bucyjnych

t!mważnienie)
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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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Zabczniki do protokolu :

Na t)m kontrolę zakończono.
Tr# proooh przihąą|em do ihrieidomóścl I ®gz®mplorz oftymd"

f,,.   {,  q   ,   ,   (    ,`~,.
''``''`'`''''

( Podplsy kontdqąm)
• - nlepoozm skróllć

nl® `mosi żadnych zastrzti®ń do

............M.`\.%:..ł.cLu\
(" konflowanego lub

1

~      ,     ,                 ,       `         _.                 1       _     ,      ,              \,     ,             `       1,           ,.



'r ffi`-                      "                                                                                                                                  `:'. ,,'? ftL.

sB  .`    '   m"..ó    a?  oddd
ZEm.`hc""i   012020 000203 pmik:Oł02głooo             Puń#.:4? ł,,.:`.`.

•FA!

z dnla: 2020.01.02LegatizpdaUcĘnm MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBU `.         -         .ę!.`\1'"ŁffiE#f:,`,#;®,,,,,m
#DsmEcol2                         , ,{.®®„26"FtAd"

4=1.-`` 5, q .Dokum"ŁffT7/017`.`4                         Zglostt       010047 Adms koiespondency|ny        Tel.  4e3G26735                           J

MłEuSKA BIBLloTEru puBuczNAPosteT`mek= -01`0011.  `                              G"•RADOM'-Pa: 010015
P«UIBKIECO 12

stqa:       12122  WCT RADOM
'i9i1g5b-S€i8

2e"   RADOM
OŁ)wód:                Slup:                                            L             Cykl odcz)Aowy: 2

PhBy: 103e5135          103e513C                                                                                                                                                                   Taryfa:C11d

OS€ahb roń.:2019.12.06    EC1-15383 Śr.-111,88; EB1-5988; EBP-44

•       `,                 .    .    ^,          ,`      Ć, Llcmlk, zqar Zabżyć PRZ\ml.MOC  30,00 łMr                ZABEZP.  50A           Bm      Umowa:

ZMe4iecR4"B. Typ i_tiLżbĄoee L  b h h  ®T  SZ  POć
ffloA . Obc!ążalność a b< = € IAÓ\ uwagI:

::9D43G59O         .-- Nr fi=brymy Lka qTą9l:^)10
S: Fazo" _`    _J_ Poprzdnl®                        no oT:

20,0® •      Mnożna *1fJ NLbwzabamQ|pbflty MkBsce zBkdm plondw Nu7ter z" pbndy

2013fll LegsHzaQ|a/C"a 2mq - BŻO,,l •5,,,,/Pekpnia llst]Apr zaclsko`Ac| lltmlka #     ^   -       zf

®A ą fl7 L,  tiq r   Wskaz.ECP|    .. otrijooD . óO DmAÓczkl szBfl lmka
'-T_   ''    _

Wskaz. ECFĘ Obudo`m bezplecmka pizedllcznlkoM3go

WskgB. ECP3 !,ZI zńm    '''ę+uó, AC)łfd8#RO
®®& A ŁL 11 Wskaz. EBP1 00 Dqmcz» 8zafl zabm

.''.
Wskaz. EBP2 `5t         .            ` ost'-o,p    ^_z` t D ęć: -` JB {
Wskaz. EBP3 r

``  von.Ą±A h L ŹL Wskaz. EBomMaD. `,, !!,_ŹZ'm 1 . Cedz!n)/ el]o`idqanAi" cmo`Aom zgodne z hi`ti POE Dyetrybuti SJl 8a2.. W gr`ipaah Giibqfcli e.2. C12b. 012`Ar. C12`ir eddn)r obAAqnnAda sool c±qfd:
-       T:-.-1        .

Typ zegam/modemu
2.1.. Od i)enl                do elami NE

8eaon                                          S" dzlonna (l}                   Sbeh rma (lll
Nrzegam/modomu l  ar   C®mk.                                  o€®0.13.": 15:ooiż2:00.13"15oo;22:oo"".

Zbm(d o1..Od®31.03).         o800-i3:" : i§:00ł22".      13.00-1§m : 22:Oom".Tak.     - Mbflyw-e Tsk,         Jwk+ br     m (do|.04d030.09).       08ml5m:17kxL22".     15ml7":22mosm.

Rodzą| Prz}tięzB:  Llnla kablowa 4 ż§::%J#2wfci#dprip°m###ipŁWwEWw#ffi..
bkauz.uRLpom.:   wewnqbz oble"i
lu ppE:   PLZEOD_1463001792_02 SpmK".   /   us"ano.    wdnlu.                       ``

pizepm`A®dzonych czymości
Jńuć.....•....-

l`Ilnlejsąm podplsem pośwadczam wykonani® oplsanych czynnoścl, nelożenk) plomb w `AnAr. mlejscacl`, kmlenlo ph}mb (oech) legallza
zabezpleczą|ąp)m w stank3 m}mnuszonym, odblór kop« nin"8zego dokumentLi. W pqBmadku nlep"ó!4łoMpścl w dzlabniu l!cznlka lub
Jego obudoiAf)/ zobomńąził|ę slę pomadomlć o t}m fakcle riez`^łocznle OSD, Óelefbn: 0483657000

Dda 1 cąóelłty pedple Odbl®nc)r / pr=edstmArlcl®la Odbl®rq/ .:

uszkodzmb

ZbN"aTSP-
dnń:..............................

(ń"/ podp aidby odpewod")  t

Ju„1
`80-Ł',S3
SSO-4`Oó
86,-o

2)..................

Ż;d&"nd#_-

Ou-P LP iń
h33^ 3! GO

D"ffi:##....:.F.T.'..T.:T
®\

(8ygbmlT:     data:      aEytemypodpbosoB)/oi

K,@'e  S, „
p'N3
•Pt,k     3

TJĆ
ślgq

hĄćC

SG(3Ml
3oóę2   ę8`i  Sa{ e_o.,

5.  A8? ` fią! Ć{`,14. io2


