
WZÓR WNIOSKU O WSTRZYMANIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ URD 

 

 

1. Wnioskowanie przez Sprzedawcę do OSDn o wstrzymanie dostarczania energii 

elektrycznej URD odbywa się na zasadach określonych w umowie GUD oraz powinno 

być dokonane na odpowiednim wniosku, którego wzór jest zawarty poniżej. 

2. Wypełniony wniosek powinien być przekazany do OSDn oraz wysłany pocztą 

elektroniczną na adresy wymienione w umowie GUD zawartej ze Sprzedawcą. 

3. Przekazany do OSDn w formie pisemnej oraz elektronicznej formularz, o którym mowa 

w ust. 1, powinien być odpowiednio podpisany i wysłany przez osobę upoważnioną 

przez Sprzedawcę. Sprzedawca wraz z każdym wnioskiem zobowiązuje się 

przekazywać stosowne upoważnienie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WNIOSEK O WSTRZYMANIE  

DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ URD 

(miejscowość, data) 

 

Nazwa OSDn: …………………………………………………………………… 

Oznaczenie Sprzedawcy: 

Nazwa Sprzedawcy: 
Dane teleadresowe 

Sprzedawcy: 

Kod Sprzedawcy 

nadany przez 

OSDn: 

Nr Umowy pomiędzy 

OSDn a Sprzedawcą: 

    

Osoba upoważniona do kontaktów ze Strony Sprzedawcy: 

(imię i nazwisko) 

tel.: (nr tel.) 

GSM (nr tel. kom.) 

faks: (nr faks.) 

e-mail: (adres e-mail) 

Sprzedawca wnosi do OSDn o wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej URD, który jest 

wyszczególniony w poniższej tabeli. 

Nazwa URD  
(imię, nazwisko lub nazwa podmiotu) 

NIP/PESEL URD 
 

Adres obiektu/lokalu 
(ulica) 

(kod, miejscowość) 

Kod identyfikacyjny PPE  

Proponowana data wstrzymania energii elektrycznej: (nie wcześniejsza niż 5 dni roboczych po dacie 

otrzymania wniosku przez OSDn) 
Sprzedawca oświadcza, że URD nie dokonał zapłaty należności za pobraną energię elektryczną 

wynikających z zawartej pomiędzy nimi Umowy sprzedaży energii elektrycznej i zaistniały przesłanki 

określone w ustawie Prawo energetyczne uprawniające do wystąpienia z niniejszym wnioskiem. 

Sprzedawca oświadcza, że dopełnił wszelkich obowiązków wynikających z ustawy Prawo 

energetyczne, w tym w przypadku, gdy wniosek dotyczy URD w gospodarstwie domowym 

obowiązku określonego w art. 6b ust. 3 tej ustawy. 

Sprzedawca zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność wobec URD, któremu zostało 

wstrzymane dostarczane  energii  elektrycznej  na  wniosek  Sprzedawcy,  jak  i  wobec  OSDn, w 

przypadku gdy wstrzymanie nastąpi z naruszeniem przez Sprzedawcę procedur, o których mowa w 

ustawie Prawo energetyczne. 

Podpis Sprzedawcy: 

………………………………….. 

  data/podpis Sprzedawcy 


