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Załącznik nr 3 

do Generalnej Umowy Dystrybucji zawartej pomiędzy  

Federal-Mogul Gorzyce Sp. z o.o.  

(zwanym dalej OSDn) 

a  

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

(zwanym dalej Sprzedawcą) 
 

 

WZÓR FORMULARZA POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ 
UMOWACH SPRZEDAŻY Z URD 

 
 
 

1. Sprzedawca powiadamia OSDn o zawarciu umowy sprzedaży z URD na zasadach określonych  

w Umowie i IRiESD.  

2. Wykaz informacji wymaganych w zgłoszeniu zawiera Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Pozycja 

nr 

Zawartość 

1.  
Data powiadomienia 

2.  Miejscowość 

3.  Dane Sprzedawcy 

3.1.  nazwa 

3.2.  kod nadany przez OSP lub OSDn (w przypadku kiedy OSDn nadał taki kod albo stosuje 

kod nadany przez OSP, w przypadku braku kodu pole pozostaje niewypełnione) 

4.  Dane URD (Odbiorcy końcowego) 

4.1.  nazwa 

4.2.  kod pocztowy* 

4.3.  Miejscowość* 

4.4.  ulica* 

4.5.  nr budynku* 

4.6.  nr lokalu* 

4.7.  NIP/PESEL/nr paszportu (przy czym nr paszportu dotyczy obcokrajowców) 

5.  Dane punktu poboru 
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5.1.  kod identyfikacyjny PPE albo dla URD przyłączonych do sieci elektroenergetycznej lub 

nr fabryczny licznika albo jeżeli nie są one znane Sprzedawcy i URD dane zawarte w 

pkt 5.2 – 5.6: 

5.2.  kod pocztowy 

5.3.  Miejscowość 

5.4.  Ulica 

5.5.  nr budynku 

5.6.  nr lokalu tego punktu poboru 

6.  Okres obowiązywania umowy sprzedaży 

7.  Planowaną średnioroczną ilość energii elektrycznej objętej umową sprzedaży w podziale 

na poszczególne punkty PPE lub w przypadku umów zawartych na okres krótszy niż rok 

planowaną ilość energii elektrycznej objętą 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 taktowana według takich samych zasad jak podana przez odbiorcę i/lub 

Sprzedawcę. W takim przypadku OSDn nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki 

określenia tej wartości 

8.  Kod MB do którego ma być przypisany URD* 

9.  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) 

10.  Imię, nazwisko oraz podpis (-y) osób zgłaszających (tylko w wersji papierowej, wersja 

elektroniczna powinna umożliwiać jednoznaczną, bezpośrednią weryfikację zgłaszającego 

przy składaniu formularza) 

 
* pola nieobowiązkowe 
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