
Generalna Umowa Dystrybucji nr MEC/   /GUD/20..... 

MEC  SPRZEDAWCA 

Załacznik nr3 
do Generalnej Umowy Dystrybucyjnej nr MEC/   /GUD/2 01   

 
zawartej dnia ....................pomi ędzy 

MEC Sp. z o.o.  
 

a ………………………………………………………………………. 
 

WZÓR FORMULARZA POWIADAMIANIA MEC 
O ZAWARTYCH PRZEZ SPRZEDAWC E UMOWACH SPRZEDAŻY Z URD 

 
 

1. Powiadamianie MEC o zawartych przez Sprzedawc ę umowach sprzedaży z URD odbywa się na 
zasadach określonych w Umowie i IRiESD_MEC. Sprzedawca  zobowiązuje się do dokonywania 
powiadomień stosując poniższy wzór druku ,,WNIOSEK ZGŁOSZENIA UMOWY SPRZEDAŻY”. 

2. Wypełniony wniosek powinien być przekazany w formie pisemnej lub wysłany poczta elektroniczna 
na adresy wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3. Przekazany do MEC w formie pisemnej lub elektronicznej formularz, o którym mowa w ust. 1, 
powinien być odpowiednio podpisany lub wysłany przez osobę wskazaną w Załączniku nr 2 do 
Umowy, jako osobę upoważnioną przez Sprzedawc ę. 

4. W przypadku wystawienia przez URD stosownego pełnomocnictwa dla Sprzedawcy , Sprzedawca 
jest zobowiązany do przedstawienia wraz z formularzem oryginału tego pełnomocnictwa lub jego 
kopii. 



Generalna Umowa Dystrybucji nr MEC/   /GUD/20..... 

MEC  SPRZEDAWCA 

ZGŁOSZENIE UMOWY 
SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

DLA ODBIORCY ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI 
DYSTRYBUCYJNEJ MEC Sp. z o.o.  

Nr ZZS/…...../…...../…..…  

1. Dane Odbiorcy - URD: 

   
Imię / Nazwa podmiotu zgodna z KRS, wypisem z ewid. itp  Nazwisko / nazwa podmiotu cd 

                                   
 PESEL   NIP REGON 

Dowód osobisty:                  -   -     
 Seria  Numer                       Dzień , miesiąc, rok  wydania 

wydany przez:  
Kod URD 

                     
 

Adres stałego zameldowania/Adres podmiotu* 

     
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowość 

 

       
Ulica  Numer domu     Nr lokalu  Numer telefonu / Numer faksu 

Adres korespondencyjny  jak ni żej  jak wy żej 
 

     
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowość 

 

       
Ulica  Numer domu     Nr lokalu  Numer telefonu / Numer faksu 
 

 

2. Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr 1 :   
Nazwa: 

 
Określenie obiektu 
Adres: 

   
Kod pocztowy   Miejscowość 

     
Ulica  Numer obiektu lub działki Nr lokalu 

Numer licznika: Grupa taryfowa:  Planowana średnioroczna ilo ść energii w kWh 

               

Numer ewidencyjny / Kod PPE punktu poboru (Odbiorcy)*:  

                                   

Pozostałe punkty poboru energii elektrycznej wyszcz ególniono w Zał ączniku/Zał ącznikach nr  ....................... 

3. Dane dotychczasowego Sprzedawcy 

 MEC Sp. z.o.o             jak niżej   brak- pierwszy wybór sprzedawcy po przyłączeniu    
 
 

 
Nazwa  

Dotychczasowa umowa sprzedaży energii elektrycznej  

            
Dzień, miesiąc, rok – zawarcia umowy Nr umowy sprzedaży 



Generalna Umowa Dystrybucji nr MEC/   /GUD/20..... 

MEC  SPRZEDAWCA 

Oświadczam, że rozwi ązanie umowy sprzeda ży energii elektrycznej z dotychczasowym 
sprzedawc ą nast ąpi z dniem: 
           
Dzień, miesiąc, rok - ostatni dzień miesiąca obowiązywania dotychczasowej umowy sprzedaży energii elektrycznej 

 

4. Odbiorca wnioskuje o przyj ęcie do realizacji umowy sprzeda ży energii elektrycznej, o której 
mowa w pkt 6, oraz: 

 

zawarcie z ……………… umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, 
 

aktualizacj ę danych dotycz ących sprzedawcy energii elektrycznej w umowie o 
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 

 

5. Dane nowego Sprzedawcy: 
 

 
Nazwa  

                       
NIP  REGON 

Adres:  

     
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowość 

 

       
Ulica  Numer domu     Nr lokalu  Numer telefonu 

Kod Identyfikacyjny Sprzedawcy 

                     
Kod Identyfikacyjny UR 

6. Umowa Sprzeda ży Energii Elektrycznej 
    -   -      

Nr umowy sprzeda ży Dzień, miesi ąc, rok  zawarcia umowy  

  -   -      nieokre ślony  określony    -   -     
Dzień, miesi ąc, rok - rozpocz ęcia sprzeda ży energii 
elektrycznej 

                    Okres obowi ązywania umowy Dzie ń, miesi ąc, rok  

 

7. Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego za bilansow anie handlowe 
 
Sprzedawca okre ślony w pkt 5.  jak ni żej    

 

 
Nazwa 

             
Kod Identyfikacyjny UR 

 
 

8. Sprzedawca wnioskuje o przyj ęcie do realizacji umowy sprzeda ży energii elektrycznej, 
o której mowa w pkt 6. 

9. URD oświadcza, że wyra ża zgodę na zawarcie przez OSDn, w swoim imieniu i na swoj ą rzecz, 
umowy ze Sprzedawc ą rezerwowym. 

URD oświadcza, że wyra ża zgodę na udost ępnianie danych pomiarowych Sprzedawcy przez MEC  
 

Wyrażam(y) zgod ę na przetwarzanie danych osobowych do celów realiza cji zmiany sprzedawcy energii, zgodnie z ustaw ą o ochronie 
danych osobowych. 
* w przypadku braku posiadania tych danych, pola nie wypełniać 

 
 
 

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

 
 
 

……………............................................................... 
czytelny podpis Odbiorcy pieczęć i czytelny podpis nowego Sprzedawcy 

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

data 
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MEC  SPRZEDAWCA 

10. Sposób realizacji zgłoszenia (wypełnia MEC) 
 
Zgłoszenie zostało zweryfikowane:                    
 
       Pozytywnie w zakresie punktów poboru energii elektr ycznej PPE nr …………………………………………………………………  
 
       …………………………………………………………………………………………….………………... 
 
       Negatywnie w zakresie punktów poboru energii elektr ycznej PPE nr …………………………………………………………………  
 
       …………………………………………………………………………………………….………………... 
 
 
Uzasadnienie negatywnej weryfikacji: 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

……………...............................................                                          ........................................ 
Podpis MEC                                                                                                                              Data weryfikacji 
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MEC  SPRZEDAWCA 

 
 
Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr ………… :   
Nazwa: 

 
Określenie obiektu 
Adres: 

   
Kod pocztowy   Miejscowość 

     
Ulica  Numer obiektu lub działki Nr lokalu 

Numer licznika: Grupa taryfowa:  Planowana średnioroczna ilo ść energii w kWh 

               

Numer ewidencyjny / Kod PPE punktu poboru (Odbiorcy)*: 

                                   
 
Dotychczasowa umowa sprzedaży energii elektrycznej  

            
Dzień, miesiąc, rok – zawarcia umowy Nr umowy sprzedaży 

 
Dane punktu poboru energii elektrycznej PPE nr ………… :   
Nazwa: 

 
Określenie obiektu 
Adres: 

   
Kod pocztowy   Miejscowość 

     
Ulica  Numer obiektu lub działki Nr lokalu 

Numer licznika: Grupa taryfowa:  Planowana średnioroczna ilo ść energii w kWh 

               

Numer ewidencyjny / Kod PPE punktu poboru (Odbiorcy)*:  

                                   
. 
. Dotychczasowa umowa sprzedaży energii elektrycznej  

            
Dzień, miesiąc, rok – zawarcia umowy Nr umowy sprzedaży 

 
. 
 

 
 

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

 
 

……………............................................................... 
czytelny podpis Odbiorcy pieczęć i czytelny podpis nowego Sprzedawcy 

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

 
data 

ZAŁĄCZNIK NR ............ DO ZGŁOSZENIA UMOWY SPRZEDA ŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

DLA ODBIORCY PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ …………………………… 


