Załącznik nr 10
do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr …………/GUD/2014
zawartej pomiędzy
Elektrownia Chorzów S.A. (OSDn)
a …………... (Sprzedawca)
Wzory formularzy powiadomień OSDn lub Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu
lub wygaśnięciu umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej zawartych z URD
1. Powiadomienia OSDn lub Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu
umów sprzedaży energii elektrycznej lub umów o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej odbywa się na zasadach określonych w Umowie oraz powinno być
dokonane na odpowiednich formularzach, którego wzór zawarty jest w niniejszym
Załączniku. OSDn dostarczy formularze w formie dokumentu elektronicznego na adres
poczty elektronicznej przedstawiciela Sprzedawcy wymienionego w treści Załącznika nr
2 do Umowy niezwłocznie po zawarciu Umowy.
2. Przekazany do OSDn lub Sprzedawcy w formie pisemnej oraz elektronicznej formularz,
o którym mowa w ust. 1 powinien być odpowiednio podpisany i wysłany przez osobę
upoważnioną przez OSDn lub Sprzedawcę wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy.
3. Wypełniony formularz powinien być przekazany do OSDn lub Sprzedawcy oraz wysłany
pocztą elektroniczną na adresy wymienione poniżej:

Adresy e-mail po stronie OSDn:

Adresy e-mail po stronie Sprzedawcy:

4. Zmiana przez OSDn wzoru formularzy, o których mowa w ust. 1, nie wymaga aktualizacji
Umowy w formie aneksu do Umowy, przy czym OSDn, dla zachowania skuteczności
dokonanych zmian, zobowiązuje się do przekazywania nowego formularza przy
zachowaniu formy pisemnej oraz w formie elektronicznej na adres wymieniony
w Załączniku nr 2 do Umowy.

POWIADOMIENIE OSDn O WYPOWIEDZENIU LUB ROZWIĄZANIU UMÓW SPRZEDAŻY
ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH Z URD
Powiadomienie OSDn o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umów sprzedaży energii elektrycznej zawartych z URD
Data przygotowania

Miejscowość
Nazwa
Adres

Dane Sprzedawcy

Kod nadany przez OSDn
Kod identyfikacyjny URB
Sprzedawcy
Nazwa

Dane URD

Adres
Kod nadany przez OSDn
Kod identyfikacyjny PPE

Dane punktów poboru

Nazwa obiektu
Adres

Data wypowiedzenia, rozwiązania Umowy sprzedaży energii
elektrycznej
Uwagi:
Sprzedawca oświadcza, iż dane i informacje zawarte w formularzu powiadomienia są zgodne ze stanem faktycznym.
Sprzedawca - imię i nazwisko
osób zgłaszających

Podpisy osób zgłaszających
Sposób realizacji zgłoszenia przez OSDn

Data weryfikacji powiadomienia
Uwagi:

Podpis

POWIADOMIENIE SPRZEDAWCY O WYPOWIEDZENIU, ROZWIĄZANIU LUB WYGAŚNIĘCIU UMÓW
O ŚWIADCZENIE USŁUG ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH Z URD

Powiadomienie Sprzedawcy o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu umów o świadczenie usług dystrybucji energii
elektrycznej zawartych z URD
Data przygotowania

Miejscowość
Nazwa

Dane OSDn

Adres
Nazwa
Adres

Dane URD

Kod nadany przez OSDn
Kod identyfikacyjny PPE
Dane punktów poboru

Nazwa obiektu
Adres

Data wypowiedzenia, rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy
dystrybucji energii elektrycznej
Uwagi:
OSDn oświadcza, iż dane i informacje zawarte w formularzu powiadomienia są zgodne ze stanem faktycznym.
OSDn - imię i nazwisko osób
zgłaszających

Podpisy osób zgłaszających
Sposób realizacji zgłoszenia przez Sprzedawcę

Data weryfikacji powiadomienia

Podpis

Uwagi:

OSDn

Sprzedawca

