
OŚWIADCZENIE ODBIORCY 

O ZGODZIE NA ZAWARCIE UMOWY  

O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTRYBUCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Z PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA (zwaną dalej: OSD) 

 

§ 1 

 

W związku z zawarciem umowy sprzedaży energii elektrycznej ze: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
[nazwa i adres sprzedawcy] 

zwanym dalej „Sprzedawcą” oraz planowaną zmianą sprzedawcy energii elektrycznej przez: 

 

…..……………………………………………………………………………………………… 
[nazwa odbiorcy] 

 

.………………………………………………………………………………………………… 
[adres odbiorcy] 

przyłączonego do sieci elektroenergetycznej OSD, zwanego dalej „Odbiorcą”, Sprzedawca 

działając na podstawie pełnomocnictwa Odbiorcy, które stanowi załącznik do niniejszego 

oświadczenia, wyraża w imieniu Odbiorcy zgodę na zawarcie z OSD umowy o świadczenie 

usług dystrybucji energii elektrycznej do następującego punktu poboru energii elektrycznej: 

 

…..……………………………………………………………………………………………… 
[kod identyfikacji PPE lub w przypadku jego braku nr fabryczny licznika] 

 

…..……………………………………………………………………………………………… 
[adres punktu poboru energii elektrycznej] 

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla wyżej wskazanego punktu poboru 

energii elektrycznej rozpocznie się od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez 

wybranego sprzedawcę, lub od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez 

sprzedawcę rezerwowego - w przypadku nie podjęcia lub zaprzestania sprzedaży energii 

elektrycznej przez wybranego sprzedawcę. Dzień rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej 

przez wybranego sprzedawcę lub przez sprzedawcę rezerwowego będzie ustalony przez OSD 

zgodnie z obowiązującą Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD. 

Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej realizowane będzie zgodnie z przepisami 

ustawy Prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy oraz na warunkach 

wynikających z: 

1) wzoru umowy o świadczenie usług dystrybucji zamieszczonego na stronie internetowej 

OSD (www.zeblach.pl); 

2) obowiązującej taryfy OSD oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD; 

3) dotychczasowej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji, 

w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, 

okresu rozliczeniowego - o ile postanowienia dotychczasowej umowy kompleksowej lub 

umowy o świadczenie usług dystrybucji w tym zakresie, nie są sprzeczne z taryfą OSD 

oraz wzorem umowy, o którym mowa w pkt 1) powyżej. 

§ 2 

Sprzedawca działający w imieniu Odbiorcy przyjmuje do wiadomości, że celem niniejszego 

oświadczenia jest zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji na rzecz Odbiorcy 

i umożliwienie mu dokonanie procesu zmiany sprzedawcy. 



§ 3 

Sprzedawca działający w imieniu Odbiorcy bezwarunkowo zgadza się w imieniu i na rzecz 

Odbiorcy, że skutkiem złożenia niniejszego oświadczenia i doręczenia go OSD, jest zawarcie 

pomiędzy Odbiorcą a OSD umowy o świadczenie usług dystrybucji, obowiązującej przez 

czas nieoznaczony, począwszy od dnia rozpoczęcia sprzedaży energii elektrycznej przez 

wybranego sprzedawcę lub przez sprzedawcę rezerwowego, z zastrzeżeniem postanowień 

umowy o świadczenie usług dystrybucji dotyczących umocowania OSD do zawarcia 

w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy rezerwowej sprzedaży energii elektrycznej, które 

to postanowienia obowiązują od dnia złożenia niniejszego Oświadczenia. 

§ 4 

Sprzedawca działający w imieniu Odbiorcy zobowiązuje się w szczególności w imieniu i na 

rzecz Odbiorcy, do przestrzegania warunków korzystania z usług dystrybucji energii 

elektrycznej świadczonych przez OSD, wynikających z dokumentów wskazanych powyżej 

w § 1 oraz zobowiązuje się do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne 

świadczone przez OSD. 

§ 5 

OSD na podstawie niniejszego oświadczenia, z zastrzeżeniem prawidłowego wypełnienia 

tego oświadczenia i podania właściwych danych oraz pod warunkiem zawarcia 

i obowiązywania odpowiedniej umowy sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy Odbiorcą 

a Sprzedawcą, będzie zobowiązany do świadczenia na rzecz Odbiorcy usługi dystrybucji 

energii elektrycznej dla wskazanego punktu poboru energii elektrycznej, zgodnie 

z warunkami świadczenia tej usługi wskazanymi powyżej i zgodnie z procedurą określoną 

w obowiązującej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD. 

§ 6 

Poprzez złożenie niniejszego oświadczenia następuje zawarcie umowy o świadczenie usług 

dystrybucji energii elektrycznej pomiędzy Odbiorcą i OSD, bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania 

Odbiorcy otrzymanego od OSD potwierdzenia zawarcia umowy o świadczenie usług 

dystrybucji i jej treści. 

§ 7 

Sprzedawca oświadcza, że uzyskał pełnomocnictwo do złożenia w imieniu Odbiorcy 

niniejszego oświadczenia. Jednak gdyby okazało się, że Sprzedawca złożył niniejsze 

oświadczenie nie będąc do tego prawidłowo umocowany przez Odbiorcę lub gdyby 

Sprzedawca przekroczył zakres udzielonego mu umocowania, lub gdyby osoby składające 

to oświadczenie z upoważnienia Sprzedawcy nie zostały do tego prawidłowo umocowane, 

lub gdyby Sprzedawca nie przekazał OSD w terminie oryginału dokumentu, z którego wynika 

prawidłowość umocowania, to wówczas bez względu na przyczynę tego stanu – Sprzedawca 

odpowiada za wszelką wynikającą stąd szkodę w pełnym zakresie. W szczególności w takim 

przypadku Sprzedawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz OSD – wszelkich wynikających 

z taryfy OSD opłat za usługi dystrybucji energii elektrycznej - świadczonych przez OSD 

na rzecz Odbiorcy na podstawie takiego wadliwego oświadczenia o zawarciu umowy 

o świadczenie usług dystrybucji. 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………… ………………………………………………. 
 [miejscowość, data] [za Sprzedawcę] 


