Załącznik nr 3
do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr …………./GUD/2014
zawartej pomiędzy
Elektrownia Chorzów S.A. (OSDn)
a ……………... (Sprzedawcą)

FORMULARZ POWI ADAMI ANI A OSDn O ZAW ARTEJ PRZEZ
SPRZEDAWCĘ UMOWIE SPRZEDAŻY 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. 6 do Umowy.
3. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę na adres wskazany
w Załączniku nr 2 ust. 3 p.1).

Sprzedaw ca

OSDn
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ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
D LA ODB I O R CY EN ER GI I E LEKT R Y C ZN EJ P R ZY Ł ĄC ZO NEG O DO SIE CI
DY ST RYB U CYJ NEJ … …… … …… … …… … …… …… … ……

Nr ZZS/………/GUD/.......
1. Dane Odbiorcy – URD oraz dane punktu poboru energii elektrycznej dla PPE nr 1:
Zawartość

Pozycja
nr
Data powiadomienia

1.

Miejscowość

2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6
4.7.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
7.

8.
9.

10.

Dane sprzedawcy
nazwa
kod nadany przez OSP lub OSDp (w przypadku kiedy OSDp nadał taki kod albo stosuje kod
nadany przez OSP, w przypadku braku kodu pole pozostaje niewypełnione
Dane URD (odbiorcy końcowego)
Nazwa
kod pocztowy
Miejscowość
ulica
nr budynku
nr lokalu
NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym nr paszportu dotyczy obcokrajowców)
Dane punktu poboru
kod identyfikacyjny PPE albo dla URD przyłączonych do sieci elektroenergetycznej nN
nr fabryczny licznika albo jeśli nie są one znane Sprzedawcy i URD:
kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
nr budynku
nr lokalu tego punktu poboru
Okres obowiązywania umowy sprzedaży
Planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej objęta umową sprzedaży w podziale na
poszczególne punkty PPE lub w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż rok planowana
ilość energii elektrycznej objęta umową w MWh, z dokładnością do 0,001 MWh (w przypadku, gdy
poszczególne punkty PPE są rozliczane w oparciu o standardowe profile zużycia i są rozliczane w
różnych grupach taryfowych OSDn, a także o ile jest to wymagane przez OSDn, również w
podziale na zagregowane dla danego profilu grupy PPE rozliczane w oparciu o te profile) – w
przypadku nie podania tej wartości zostanie ona określona przez OSDn i traktowana według takich
samych zasad, jak podana przez odbiorcę i/lub Sprzedawcę. W takim przypadku OSDn nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za skutki określenia tej wartości.
Kod MB, do którego ma być przypisany URD*
Oświadczenie URD, że wnioskuje o zawarcie/aktualizację umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej z OSDn (jeżeli procedura zmiany umowy jest prowadzona jednocześnie z
procedurą zmiany sprzedawcy, w pozostałych przypadkach pole pozostaje niewypełnione)
Imię, nazwisko oraz podpis(-y) osób zgłaszających (tylko w wersji papierowej, wersja elektroniczna
powinna umożliwiać jednoznaczną, bezpośrednią weryfikację zgłaszającego przy składaniu
formularza)

Pozostałe punkty poboru energii elektrycznej wyszczególniono w Załącznikach nr .......
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2. 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

3. Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej:

Nr umowy sprzedaży

-

-

Dzień, miesiąc, rok zawarcia umowy

-

Dzień, miesiąc, rok - rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej

nieokreślony
Okres obowiązywania umowy

określony

-

-

Dzień, miesiąc, rok

4. Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe
Sprzedawca samodzielnie pełni rolę POB dla URD

jak niżej

Nazwa

Kod Identyfikacyjny UR

5. Sprzedawca wnioskuje o przyjęcie do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej,
o której mowa w pkt 3.
6. URD oświadcza, że wyraża zgodę na zawarcie przez OSDn, w swoim imieniu i na
swoją rzecz, umowy ze Sprzedawcą rezerwowym.
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

……………............................................................... ……………...............................................................
pieczęć i czytelny podpis nowego Sprzedawcy

czytelny podpis Odbiorcy

..........................
data
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7. 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 ……………………………

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

Pozycja
nr
Data powiadomienia

1.

Miejscowość

2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6
4.7.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
7.

8.
9.

10.

Dane sprzedawcy
nazwa
kod nadany przez OSP lub OSDp (w przypadku kiedy OSDp nadał taki kod albo stosuje kod
nadany przez OSP, w przypadku braku kodu pole pozostaje niewypełnione
Dane URD (odbiorcy końcowego)
Nazwa
kod pocztowy
Miejscowość
ulica
nr budynku
nr lokalu
NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym nr paszportu dotyczy obcokrajowców)
Dane punktu poboru
kod identyfikacyjny PPE albo dla URD przyłączonych do sieci elektroenergetycznej nN
nr fabryczny licznika albo jeśli nie są one znane Sprzedawcy i URD:
kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
nr budynku
nr lokalu tego punktu poboru
Okres obowiązywania umowy sprzedaży
Planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej objęta umową sprzedaży w podziale na
poszczególne punkty PPE lub w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż rok planowana
ilość energii elektrycznej objęta umową w MWh, z dokładnością do 0,001 MWh (w przypadku, gdy
poszczególne punkty PPE są rozliczane w oparciu o standardowe profile zużycia i są rozliczane w
różnych grupach taryfowych OSDn, a także o ile jest to wymagane przez OSDn, również w
podziale na zagregowane dla danego profilu grupy PPE rozliczane w oparciu o te profile) – w
przypadku nie podania tej wartości zostanie ona określona przez OSDn i traktowana według takich
samych zasad, jak podana przez odbiorcę i/lub Sprzedawcę. W takim przypadku OSDn nie ponosi
żadnej odpowiedzialności za skutki określenia tej wartości.
Kod MB, do którego ma być przypisany URD*
Oświadczenie URD, że wnioskuje o zawarcie/aktualizację umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej z OSDn (jeżeli procedura zmiany umowy jest prowadzona jednocześnie z
procedurą zmiany sprzedawcy, w pozostałych przypadkach pole pozostaje niewypełnione)
Imię, nazwisko oraz podpis(-y) osób zgłaszających (tylko w wersji papierowej, wersja elektroniczna
powinna umożliwiać jednoznaczną, bezpośrednią weryfikację zgłaszającego przy składaniu
formularza)

……………............................................................... ……………...............................................................
pieczęć i czytelny podpis nowego Sprzedawcy

czytelny podpis Odbiorcy

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