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OSDn                                                                                                                                     SPRZEDAWCA 

Załącznik nr 6 

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

zawartej pomiędzy 

ZAEL- ENERGO Sp. z o.o. (OSDn)  

a ..................................................................... (Sprzedawca ) 

WZÓR FORMULARZA POWIADOMIE Ń OSDn LUB SPRZEDAWCY O WYPOWIEDZENIU, ROZWI ĄZANIU,  WYGAŚNIĘCIU 
UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH Z URD 

1. Powiadomienia OSDn lub Sprzedawcy  o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub wygaśnięciu odpowiednio umów sprzedaży energii 
elektrycznej lub umów o świadczenie  usług dystrybucji energii elektrycznej odbywa się na zasadach określnych w Umowie 
oraz powinno być dokonane na formularzu określonym w niniejszym Załączniku nr 6. OSDn dostarczy formularze w formie 
dokumentu elektronicznego (edytowalnego) na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Sprzedawcy  wymienionego w 
Załączniku nr 2 pkt.4 ppkt. 2) do Umowy, niezwłocznie po zawarciu Umowy. 

2. Wypełniony i przekazany do OSDn lub Sprzedawcy  formularz, o którym mowa w ust.1, powinien być podpisany przez osobę 
upoważnioną odpowiednio przez OSDn lub Sprzedawc ę wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3. Wypełniony formularz, o który mowa w ust. 1 powinien być wysłany do OSDn lub Sprzedawcy  pocztą elektroniczną na 
odpowiednie adresy wskazane w Załączniku nr 2 pkt. 3 do Umowy. 

4. Zmiana przez OSDn wzoru formularza, o którym mowa w ust.1 nie wymaga aktualizacji Umowy w formie aneksu do Umowy, 
przy czym OSDn, dla zachowania skuteczności dokonanej zmiany, zobowiązuje się do przekazania nowego formularza pocztą 
elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy  wskazany w Załączniku nr 2 pkt. 3 ppkt.2) do Umowy. 

  

                                                      OSDn                                                                                  Sprzedawca 
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WZÓR FORMULARZA POWIADOMIE Ń OSDn LUB SPRZEDAWCY O WYPOWIEDZENIU, ROZWI ĄZANIU,  WYGAŚNIĘCIU 
UMÓW SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ZAWARTYCH Z URD 

Nazwa i adres 

OSDn */ Sprzedawcy*: 

………………………………….. 

…………………………………. 

 

Lp. Nazwa URD Adres PPE  

Data rozpocz ęcia 
realizacji przez  
OSDn umowy 

sprzeda ży 

Nr PPE 
lub 

nr licznika 

Okres obowi ązywania 
umowy sprzeda ży 

Data  

- wypowiedzenia *  
- rozwi ązania * 
- wygaśnięcia *  

- umowy sprzeda ży * 
- umowy dystrybucji  * od do 

1.   
  

  
 

 
 
 

………………………..                                                                                                                                    …………………………………. 
                    Data                                                                                                                                                                                                           Pieczątka imienna lub czytelny podpis  

osoby upoważnionej do działania w imieniu  
                                                                                                                                                                                                                                Sprzedawcy *   /   OSDn * 

*niepotrzebne skreślić 
 
 
                      OSDn                                                                                                                                Sprzedawca  
 
 

 
 


