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Data wpływu do „ENWOS”Sp.z o.o. : …………………………………… 

1. Oznaczenie nowego Sprzedawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Kod Identyfikacyjny UR 
 

2. Oznaczenie nowego Odbiorcy: 
 
……………………………………………………………………………            ………………………………………………………………………………… 
Imię/Nazwa podmiotu zgodna z KRS, wypisem z ewid. Itp.    Nazwisko/Nazwa podmiotu  

 
………………………………..          ………………………………..          ……………………………….. 
Pesel               NIP                          REGON  
 

Dowód osobisty:    …………………     …………………     ……………………………….. 
       Seria           Numer             Dzień, miesiąc, rok wydania 

 
…………………………………………………………………………… 
Kod URD 
 

Adres zameldowania/Adres siedziby podmiotu* 
 
………………………………..          ………………………………..          ……………………………….. 
Kod pocztowy               Poczta                          Miejscowość 

 
………………………………..          ………………………………..          ………………………………..          ……………………………….. 
Ulica               Nr domu                         Nr lokalu            Numer telefonu 

 
Adres korespondencyjny:   Jak wyżej  
 
………………………………..          ………………………………..          ……………………………….. 
Kod pocztowy               Poczta                          Miejscowość 

 
………………………………..          ………………………………..          ………………………………..          ……………………………….. 
Ulica               Nr domu                         Nr lokalu            Numer telefonu 

 
3. Dane punktu poboru energii elektrycznej: 

 
 Nazwa obiektu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Określenie obiektu 
 

Adres : 
 
………………………………..          ………………………………..          ……………………………….. 
Kod pocztowy               Poczta                          Miejscowość 

 
………………………………..          ………………………………..          ………………………………..           
Ulica               Nr domu lub działki                         Nr lokalu    

 
……………………………………….          ……………………………………….          ………………………………..[kWh]           
Kod PPE                             Grupa taryfowa (wnioskowana przez odbiorcę)      Planowana średniomiesięczna ilość energii  
 

………………………………………. 
Numer licznika  
 
W przypadku większej liczby punktów odbioru wypełnić załącznik nr 1 dla każdego z punktów odbioru 
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4. Oznaczenie dotychczasowego Sprzedawcy: 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa Przedsiębiorstwa Energetycznego 
 

  brak dotychczasowego sprzedawcy (np. Zgłoszenie dla nowo przyłączanego obiektu do sieci OSD) 
 

5. Odbiorca oświadcza, że rozwiązanie umowy sprzedaży energii elektrycznej z dotychczasowym Sprzedawcą 

nastąpi z dniem : ………………………………………. (ostatni dzień obowiązywania dotychczasowej umowy sprzedaży 

energii elektrycznej). 

6. Umowa Sprzedaży Energii Elektrycznej z nowym Sprzedawcą nr ……………………………………………………………………. 
 
Data rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej: ……………………………….. 
        Dzień, miesiąc, rok 

 

Okres obowiązywania umowy:  – nieokreślony,  – określony do dnia: ……………………………….. 
    Dzień, miesiąc, rok 

………………………………………………………………………………… 
Kod Identyfikacyjny MB do którego ma być przypisany PPE 
 

7. Sprzedawca wnioskuje o przyjęcie do realizacji Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, o której mowa w pkt 6 

8. Odbiorca wnioskuje o przyjęcie do realizacji Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, o której mowa w pkt 6, 

oraz: 

 
 – zawarcie z „ENWOS”Sp.z o.o. umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej 

 – aktualizację danych dotyczących sprzedaży energii elektrycznej. 

9. Umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej należy przesłać na adres: 
 
 – Odbiorcy   – Sprzedawcy   – inny: 
 
……………………………………………………………………………            ………………………………………………………………………………… 
Imię/Nazwa podmiotu         Nazwisko/Nazwa podmiotu  
 

………………………………..          ………………………………..          ……………………………….. 
Kod pocztowy               Poczta                          Miejscowość 

 
………………………………..          ………………………………..          ………………………………..           
Ulica               Nr domu                          Nr lokalu 
 

……………………………….. 
Nr telefonu 
 
 

 

 

 
……………………………………..  ……………………………………..  ……………………………………..           
Data      czytelny podpis wnioskodawcy     pieczęć i czytelny podpis nowego Sprzedawcy 
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Załącznik nr 1 

Dane punktu poboru energii elektrycznej: 

 
 Nazwa obiektu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

   Określenie obiektu 
 

Adres : 
 
………………………………..          ………………………………..          ……………………………….. 
Kod pocztowy               Poczta                          Miejscowość 

 
………………………………..          ………………………………..          ………………………………..           
Ulica               Nr domu lub działki                         Nr lokalu    

 
……………………………………….          ……………………………………….          ………………………………..[kWh]           
Kod PPE                             Grupa taryfowa (wnioskowana przez odbiorcę)      Planowana średniomiesięczna ilość energii  
 

………………………………………. 
Numer licznika  

 
 
……………………………………..  ……………………………………..  ……………………………………..           
Data      czytelny podpis wnioskodawcy     pieczęć i czytelny podpis nowego Sprzedawcy 
 

 


