Zał ą cz n ik n r 4
do Umowy nr ................................

WZÓR ŻĄDANIA WSTRZYMANIA ORAZ WNIOSKU O WZNOWIENIE DOSTARCZANIA ENERGII
ELEKTRYCZNEJ DO URD

1.

Składanie żądania przez Sprzedawcę do OSD, dotyczącego wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej URD, oraz składanie wniosku do OSD o wznowienie dostarczania energii elektrycznej do
URD (który może także pełnić funkcję anulowania żądania wstrzymania dostarczania energii) odbywa
się na zasadach określonych w Umowie.

2.

Podstawowym sposobem przekazywania do OSD żądania wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej URD oraz wniosku o wznowienie dostarczania energii elektrycznej (zwanych dalej łącznie
„oświadczeniami”) - jest składanie oświadczeń pisemnych.

3.

Dopuszcza się przekazanie ich OSD na wszystkie adresy e-mail wskazane w Załączniku nr 1 do
Umowy. Przekazany do OSD w formie elektronicznej formularz powinien być wysłany przez
upoważnionego przedstawiciela Sprzedawcy wskazanego w Załączniku nr 1 do Umowy.

4.

Każdorazowo na żądanie OSD, Sprzedawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać OSD oryginał
określonych oświadczeń.

5.

Zmiana przez OSD wzorów poniższych formularzy nie wymaga aktualizacji Umowy w formie aneksu do
Umowy, przy czym OSD, dla zachowania skuteczności dokonanych zmian, zobowiązuje się do
przekazywania nowego formularza przy zachowaniu formy pisemnej oraz w formie elektronicznej na
adres wymieniony w Załączniku nr 1 do Umowy.
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Część I – wypełnia Sprzedawca
1.

Sprzedawca wnosi do OSD jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego o wstrzymanie dostarczania
energii elektrycznej do URD, wyszczególnionego w poniższej tabeli.

2.

Sprzedawca oświadcza, że URD nie dokonał zapłaty należności za dostarczoną energię elektryczną
wynikających z zawartej pomiędzy nimi umowy sprzedaży energii elektrycznej. Sprzedawca
potwierdza, iż dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo energetyczne i innych
obowiązujących przepisów w celu poinformowania URD o wynikających z tego tytułu konsekwencjach.

3.

Sprzedawca zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność wobec URD, którym OSD wstrzymał
dostarczanie energii elektrycznej na wniosek Sprzedawcy, jak i wobec OSD, w przypadku gdy
wstrzymanie nastąpi z pominięciem przez Sprzedawcę procedury, o której mowa w ustawie Prawo
energetyczne.

Data zgłoszenia
Nazwa Sprzedawcy
Kod Sprzedawcy nadany przez OSD
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktów, składającej wniosek.

Nazwa URD
Nr PPE
Miejscowość
Dane PPE

Al./Ul./Pl./Oś
Nr domu

Uwagi

………………………………..
data i podpis przedstawiciela Sprzedawcy

Część II – wypełnia OSD
Wpłynęło

data, pieczęć, podpis

Sposób realizacji wniosku

przyjęto / odrzucono

Data wykonania wyłączenia
Wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego (jeśli odczyt
był możliwy)
Uwagi
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Część I – wypełnia Sprzedawca
Sprzedawca wnosi do OSD jako Operatora Systemu Dystrybucyjnego o wznowienie dostarczania energii
elektrycznej do URD, wyszczególnionego w poniższej tabeli.

Data zgłoszenia
Nazwa Sprzedawcy
Kod Sprzedawcy nadany przez OSD
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do
kontaktów, składającej wniosek.

Nazwa URD
Nr PPE
Miejscowość
Dane PPE

Al./Ul./Pl./Oś
Nr domu

Uwagi

………………………………..
data i podpis przedstawiciela Sprzedawcy

Część II – wypełnia OSD
Wpłynęło

data, pieczęć, podpis

Sposób realizacji wniosku

przyjęto / odrzucono

Data wznowienia dostarczania energii
Wskazanie układu pomiarowo-rozliczeniowego (jeśli odczyt
był możliwy)
Uwagi

V.1

Strona 3 z 3
OSD

SPRZEDAWCA

