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Załącznik nr 3 do IRiESD ZUT Sp. z o.o. 

Data ……………. 

Wniosek zgłoszenia umowy sprzedaży 

1. Dane odbiorcy:  
1.1. Nazwa podmiotu: ………………………………………………………………………………………………………………..  

NIP………………………….. 
 

1.2. Dane teleadresowe odbiorcy: …………………………………………………………………………………………… 
 
1.3. Adres obiektu odbiorcy (punkt poboru): ……………………………………………………………………………. 
 
1.4 Numer licznika energii elektrycznej …………………………………………………………………………………… 
 
2. Dane dotychczasowego sprzedawcy: 
2.1 Nazwa przedsiębiorstwa energetycznego …………………………………………………………………………… 
 
3. Termin rozwiązania umowy z dotychczasowym sprzedawcą: 
 
3.1. Rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym sprzedawcą nastąpi  z 

dniem: …………………………………………………………………………….. 
 
 4. Dane nowego  sprzedawcy: 
 
4.1 Nazwa przedsiębiorstwa energetycznego …………………………………………………………………………… 
 
5. Dane podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe:: 
 
5.1 Nazwa przedsiębiorstwa energetycznego …………………………………………………………………………… 
 
5.2. Kod POB: ……………………………………… 
 
6. Dane dotyczące umowy sprzedaży energii elektrycznej: 
 
6.1. Dniem rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej jest następny dzień po dacie rozwiązania 

dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej:  
 
 Dzień ………………………. Miesiąc ……………………. Rok ……………………………………. 
 
6.2. Numer umowy sprzedaży ………………………………………………… 
 
6.3. Planowana ilość sprzedaży energii elektrycznej ………………………….kWh 
 
6.4. Kod identyfikacyjny sprzedawcy: ……………………………………………….. 
 
6.5. Okres obowiązywania umowy sprzedaży pomiędzy Odbiorą a Sprzedawcą:  
 
 Od …………………………..   do …………………………………. 
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7. Dane sprzedawcy rezerwowego: 
 
7.1. 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 całkowita odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym 
podpisem. 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej, zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych. 

URD i Sprzedawca powiadomili dotychczasowego sprzedawcę o dacie rozpoczęcia realizacji 
nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej i oświadczają, że nie istnieją żadne przeszkody 
uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawca umowy sprzedaży energii elektrycznej, 
lub umowy kompleksowej, oraz oświadczają, że okres obowiązywania umowy z dotychczasowym 
sprzedawca zakończy sie z wpisana 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. 

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


