………………………………………………………….
Miejscowość, data (dd-mm-rr)
-------------------------------------------------Wpłynęło – dane z dziennika podawczego

WNIOSEK ZGŁOSZENIA UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
DANE ODBIORCY
Imię i Nazwisko/nazwa podmiotu

NIP (dla podmiotów gospodarczych)

PESEL (osoby fizyczne)

KRS/EDG (dla podmiotów gospodarczych)

Dane odbiorcy (teleadresowe)

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Ulica

Nr domu

Numer telefonu*

Numer faksu*

Nr lokalu

e-mail*

Adres obiektu odbiorcy (punktu poboru)

Nazwa Obiektu

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Numer ewidencyjny Odbiorcy w systemie bilingowym (nr z faktury) ……………………………………………*
Numer licznika energii elektrycznej(czynnej):……………………….
Numer PPE

DANE DOTYCHCZASOWEGO SPRZEDAWCY*
Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego

DANE SPRZEDAWCY
Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego

Kod identyfikacyjny Sprzedawcy (nadany przez OSP lub PGE Dystrybucja S.A.)
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DANE PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA BILANSOWANIE HANDLOWE
Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego (POB)

Kod POB

DANE DOTYCZĄCE UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Dniem rozpoczęcia sprzedaży energii jest dzień zmiany sprzedawcy określony przez OSD

Numer umowy sprzedaży energii elektrycznej*

Planowana średnioroczna ilość energii elektrycznej w MWh

Okres obowiązywania umowy sprzedaży pomiędzy Odbiorcą a Sprzedawcą

od

Dzień

miesiąc

rok

na czas nieokreślony*
na czas określony*

do

Dzień

miesiąc

rok

DANE SPRZEDAWCY REZERWOWEGO*
Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego

Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze stanem faktycznym, która
może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje
biorę całkowitą odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii
elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
URD (lub Sprzedawca w imieniu URD) oświadcza, że:
- wypowiedział dotychczasowemu sprzedawcy umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową;
- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży
energii elektrycznej lub umowy kompleksowej;
- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z wpisaną powyżej datą rozwiązania
umowy.
Uwaga: w przypadku wystawienia przez URD stosownego pełnomocnictwa dla Sprzedawcy, Sprzedawca jest
zobowiązany do przedstawienia wraz z formularzem oryginału tego pełnomocnictwa lub jego odpisu.
Do zgłoszeń dokonywanych drogą elektroniczną należy dołączyć skan przedmiotowego pełnomocnictwa.

...............................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy (Odbiorcy)

……………...............................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy (Sprzedawcy)

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

Do Wniosku należy dołączyć dokumenty: KRS, NIP, REGON, Pełnomocnictwa

* dane dodatkowe (nieobowiązkowe)
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