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Załącznik nr 3  

do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr ……………….. 

zawartej pomiędzy 

Pilkington Polska Sp. z o. o. (OSDn)  

a ………………………... (Sprzedawca) 

 

 
FORMULARZ POWIADAMIANIA OSDn O ZAWARTEJ 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. 4 pkt. 2) do 
Umowy. 

 
3. Wypełniony formularz powinien być przekazany przez Sprzedawcę na adres wskazany 

w Załączniku nr 2 ust. 3 pkt.1). 
 

 

 
 
 

 

OSDn 

    

Sprzedawca 
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ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY 
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

DLA ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI 

DYSTRYBUCYJNEJ OSDn 

 
 

Pozycja nr  Zawartość 

1.  Data powiadomienia.   

2.  Miejscowość  

3.  Dane sprzedawcy:   

3.1.  Nazwa   

3.2.  Kod nadany przez OSDp (w 

przypadku kiedy OSDp nadał 

taki kod albo stosuje się kod 

nadany przez OSP).  

 

4.  Dane URD (Odbiorcy):   

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 (nr 

paszportu dotyczy 

obcokrajowców).  

 

5.  Dane punktu poboru:   

5.1.  Kod identyfikacyjny PPE, a w 

przypadku jego braku nr 

fabryczny licznika  

 

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.  Planowana średnioroczną ilość 

energii elektrycznej objętej 

umową sprzedaży w podziale 

na poszczególne punkty PPE 1 

 

                                                 
1 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 nie podania tej wartości zostanie ona określona przez OSD i traktowana 
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8.  Nazwa podmiotu 

odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe (POB) 

URD.  

 

9.  Imię, nazwisko oraz podpisy 

osób zgłaszających. 

 

10.  Parametry techniczne dostaw – dotyczy tylko umów kompleksowych  

10.1.  Moc umowna   

10.2.  Taryfa OSD   

10.3.  Miejsce rozgraniczenia 

własności  

 

10.4.  Miejsce dostarczania energii   

 
 
 
Odbiorca wnioskuje o przyjęcie do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz: 
 

zawarcie z Pilkington Polska Sp. z o. o. umowy o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej, 

 

aktualizację danych dotyczących sprzedawcy energii elektrycznej w umowie o 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

 

Odbiorca i Sprzedawca wyrażają  zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów 
realizacji zmiany sprzedawcy energii, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 
 

 
 

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

 
 

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

czytelny podpis Odbiorcy pieczęć i czytelny podpis nowego Sprzedawcy 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
według takich samych zasad jak podana przez odbiorcę i/lub Sprzedawcę. W takim przypadku OSD nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności za skutki określenia tej wartości. 


