Załącznik nr 3
do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ………….
zawartej pomiędzy
Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. (OSDn)
a ………………………………. (Sprzedawcą)

FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O Z AWARTEJ PRZEZ
SPRZEDAWCĘ UMOWIE SPRZ EDAŻY Z URD

1. Sprzedawca powiadamia OSDn o zawarciu umowy sprzedaży z URD poprzez wypełnienie
poniższego formularza „Zgłoszenie zmiany sprzedawcy”.
2. Przekazany do OSDn formularz, o którym mowa w ust. 1, powinien być podpisany przez osobę
upoważnioną przez Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 ust. 3 p. 2) do Umowy.
3. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę na adres wskazany
w Załączniku nr 2 ust. 2 p. 1).

OSDn

Sprzedawca
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ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA ODBIORCY EN ERGII ELEK TRYCZNEJ PRZYŁ ĄCZONEGO D O SI ECI DYSTR YBUCYJNEJ
(OSDn)

Nr ZZS/…...../…...../… ..…
1.

Dane Odbiorcy - URD:

Imię / Nazwa podmiotu zgodna z KRS, wypisem z ewid. itp

Nazwisko / nazwa podmiotu cd

PESEL

NIP

REGON

-

Dowód osobisty:
Seria

Numer

-

Dzień , miesiąc, rok wydania

wydany przez:
Kod URD

Adres stałego zameldowania/Adres podmiotu*

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Adres korespondencyjny

Kod pocztowy

jak niżej

Numer telefonu / Numer faksu

Nr lokalu

Numer telefonu / Numer faksu

jak wyżej

Poczta

Miejscowość

Ulica

2.

Nr lokalu

Numer domu

Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr 1:

Nazwa:

Określenie obiektu

Adres:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer obiektu lub działki

Numer licznika:*

Grupa taryfowa:*

Nr lokalu

Planowana średnioroczna ilość energii w kWh

Numer ewidencyjny / Kod PPE punktu poboru (Odbiorcy)*:

Pozostałe punkty poboru energii elektrycznej wyszczególniono w Załączniku/Załącznikach nr .......................
3. Dane dotychczasowego Sprzedawcy:
jak niżej

brak- pierwszy wybór sprzedawcy po przyłączeniu

Nazwa

Oświadczam, że rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą nastąpi z dniem:
Dzień, miesiąc, rok - ostatni dzień miesiąca obowiązywania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej
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4. Odbiorca wnioskuje o przyjęcie do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w
pkt 6, oraz:
zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,
aktualizację danych dotyczących sprzedawcy energii elektrycznej w umowie o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej.
5. Dane nowego Sprzedawcy:
Nazwa

NIP

REGON

Adres:

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

Ulica

Numer domu

Nr lokalu

Numer telefonu

Kod Identyfikacyjny Sprzedawcy

Kod Identyfikacyjny UR

6. Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej

-

-

nieokreślony

Dzień, miesiąc, rok - rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej

określony

Okres obowiązywania umowy

-

-

Dzień, miesiąc, rok

7. Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
Sprzedawca określony w pkt 5.

jak niżej

Nazwa

Kod Identyfikacyjny UR

8. Sprzedawca wnioskuje o przyjęcie do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej, o której mowa w
pkt 6.
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii, zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych.
* w przypadku braku posiadania tych danych, pola nie wypełniać

……………...............................................................

……………...............................................................

podpis Odbiorcy

pieczęć i podpis nowego Sprzedawcy

..........................
data
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9. Sposób realizacji zgłoszenia (wypełnia OSDn)
Zgłoszenie zostało zweryfikowane:
Pozytywnie w zakresie punktów poboru energii elektrycznej PPE nr …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………...
Negatywnie w zakresie punktów poboru energii elektrycznej PPE nr …………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………...

Uzasadnienie negatywnej weryfikacji:

……………...............................................

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

Podpis OSDn

Data weryfikacji
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ZAŁĄCZNIK NR ............ DO ZGŁOSZENIA UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DLA ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ (OSDn)
Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr …………:
Nazwa:

Określenie obiektu

Adres:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer obiektu lub działki

Numer licznika:*

Grupa taryfowa:*

Nr lokalu

Planowana średnioroczna ilość energii w kWh

Numer ewidencyjny / Kod PPE punktu poboru (Odbiorcy)*:

Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr …………:
Nazwa:

Określenie obiektu

Adres:

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer obiektu lub działki

Numer licznika:*

Grupa taryfowa:*

Nr lokalu

Planowana średnioroczna ilość energii w kWh

Numer ewidencyjny / Kod PPE punktu poboru (Odbiorcy)*:

.
.
.

……………...............................................................

……………...............................................................

czytelny podpis Odbiorcy

pieczęć i czytelny podpis nowego Sprzedawcy

..........................
data

* w przypadku braku posiadania tych danych, pola nie wypełniać
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