
BIURO OBSŁUGI KLIENTA, UL. PRZEMYSŁOWA 1, 07-411 RZEKUŃ, INFOLINIA 801 048 048

ZałącZnik nr 5

Dane i oświaDcZenia DotycZące poZostałych Miejsc DostarcZania objętych 

UMową sprZeDaży energii elektrycZnej Dla DoMU nr ____________/__________/ENS/________  Z Dnia - -     

1. Na podstawie Umowy Energia będzie sprzedawana do następujących Miejsca Dostarczania:

(a) Miejsce Dostarczania 2:

Miejscowość:

Ulica:                                                                                                                                                                                                   numer budynku nr lokalu  
numer licznika wchodzącego w skład Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego: 

numer punktu poboru energii: 

nazwa OSD: 

Grupa Taryfowa OSD:   

moc umowna: zgodna z Umową o Świadczenie Usług Dystrybucji, dla którego Odbiorca deklaruje Roczne Zużycie Energii w wysokości      kWh/rok.

Na potrzeby rozliczeń Umowy dla Miejsca Dostarczania Odbiorca wybiera Wariant Rozliczeniowy o nazwie wskazany w Cenniku 

o kodzie:

Przewidywane rozpoczęcie sprzedaży Energii na podstawie Umowy:                  -                   - 

Dotychczasowym sprzedawcą Energii w Miejscu Dostarczania jest: 

Umowa sprzedaży / kompleksowa* z dotychczasowym sprzedawcą zawarta została na czas: nieoznaczony / oznaczony 

do dnia                -                    -                                i Odbiorca posiada prawo jej rozwiązania z okresem wypowiedzenia:                   -                  - .

Odbiorca oświadcza, że posiada następujące tytuły prawne do nieruchomości, obiektów lub lokali w Miejscu Dostarczania 2:

£ prawa własności, £ umowy dzierżawy,

£ prawa użytkowania wieczystego, 

£ umowy użyczenia, 
 umowy najmu,

 decyzji administracyjnej wydanej przez ___________________________
£ innej podstawie ___________________________ .

(b) Miejsce Dostarczania 3:

nr lokalu  

  kWh/rok.

Miejscowość:

Ulica:                                                                                                                                                                                                   numer budynku

numer licznika wchodzącego w skład Układu Pomiarowo-Rozliczeniowego: 

numer punktu poboru energii: 

nazwa OSD: 

Grupa Taryfowa OSD:   

moc umowna: zgodna z Umową o Świadczenie Usług Dystrybucji, dla którego Odbiorca deklaruje Roczne Zużycie Energii w wysokości    

Na potrzeby rozliczeń Umowy dla Miejsca Dostarczania Odbiorca wybiera Wariant Rozliczeniowy o nazwie wskazany w Cenniku 
o kodzie:

                  - .

Przewidywane rozpoczęcie sprzedaży Energii na podstawie Umowy:                  -                   - 
Dotychczasowym sprzedawcą Energii w Miejscu Dostarczania jest:
Umowa sprzedaży / kompleksowa* z dotychczasowym sprzedawcą zawarta została na czas: nieoznaczony / oznaczony 
do dnia                -                    -                                i Odbiorca posiada prawo jej rozwiązania z okresem wypowiedzenia:                   
-Odbiorca oświadcza, że posiada następujące tytuły prawne do nieruchomości, obiektów lub lokali w MiejscuDostarczania2:

£ prawa własności, £ umowy dzierżawy,

£ prawa użytkowania wieczystego, £ umowy najmu,

£ umowy użyczenia, £ decyzji administracyjnej wydanej przez ___________________________

£ innej podstawie ___________________________ .

_________________________________

           Odbiorca
(data, czytelny podpis)

  




