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Załącznik nr 5 do Umowy nr x/ED/201x/U-……… 

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej zawartej w Oświęcimiu dnia .................... pomiędzy 

Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. (dawniej „Synthos Dwory” Sp. z o.o.) 

zwaną dalej Synthos Dwory a …………… zwana dalej Sprzedawcą 

WZÓR WNIOSKU O WSTRZYMANIE LUB WZNOWIENIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ URD 

1. Wnioskowanie przez Sprzedawcę do Synthos Dwory o wstrzymanie lub wznowienie dostarczania 

energii elektrycznej URD odbywa się na zasadach określonych w Umowie oraz powinno być 

dokonane na odpowiednich formularzach. Synthos Dwory dostarczy formularze w formie dokumentu 

elektronicznego na adres poczty elektronicznej przedstawiciela Sprzedawcy wymienionego w 

punkcie 4 Załącznika nr 2 do Umowy niezwłocznie po zawarciu Umowy. Wzór formularzy został 

dołączony do Załącznika nr 5. 

2. Przekazany do Synthos Dwory w formie pisemnej oraz elektronicznej formularz, o którym mowa 

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

wskazaną w Załączniku nr 2 do Umowy. 

3. Wypełniony formularz powinien być przekazany do Synthos Dwory oraz wysłany pocztą 

elektroniczną na adresy wymienione w Załączniku nr 2 do Umowy. 

4. Zmiana przez Synthos Dwory wzoru formularza, o którym mowa w ust. 1, nie wymaga aktualizacji 

Umowy w formie aneksu do Umowy, przy czym Synthos Dwory, dla zachowania skuteczności 

dokonanych zmian, zobowiązuje się do przekazywania nowego formularza przy zachowaniu formy 

pisemnej oraz w formie elektronicznej na adres wymieniony w Załącznika nr 2 do Umowy. 
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WNIOSEK O WSTRZYMANIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ URD (WZÓR) 
 

Data przygotowania wniosku  Podpis  

Dane Sprzedawcy: 

Nazwa  

Adres  

Kod nadany przez OSP  

Kod nadany przez Synthos 

Dwory  

Numer umowy pomiędzy Synthos Dwory a Sprzedawcą  

Dane osoby upoważnionej do 

kontaktów ze Strony Sprzedawcy: 

Imię i nazwisko  

Nr tel./fax  

Adres email  

Dane URD dla którego Sprzedawca 

wnosi o wstrzymanie dostarczania 

energii elektrycznej 

Nazwa  

Adres  

Adres obiektu/lokalu  

Kod nadany przez Synthos 

Dwory  

Kod PPE nadany przez 

Synthos Dwory  

Dane wyłączanego obiektu 

(miejsce dostarczania energii 

URD) 
 

Proponowana data wstrzymania dostarczania energii elektrycznej  

Sprzedawca oświadcza, że URD nie dokonał zapłaty należności za pobraną energię elektryczną wynikających z zawartej 

pomiędzy nimi umowy sprzedaży energii elektrycznej.  Sprzedawca potwierdza, że dopełnił wszelkich obowiązków wynikających 

z art. 6 ust. 3a ustawy Prawo energetyczne 

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się ponosić pełną odpowiedzialność wobec URD, który został wyłączony na wniosek 

Sprzedawcy, jak i wobec Synthos Dwory, w przypadku gdy wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej nastąpi z naruszeniem 

przez Sprzedawcę procedury, o której mowa w art. 6 ust. 3a Ustawy Prawo Energetyczne. 

Sprzedawca oświadcza, że zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Synthos Dwory połowę opłaty z tytułu wstrzymania i wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej określonej w Taryfie Synthos Dwory, tytułem pokrycia kosztów działań Synthos Dwory 

związanych z wstrzymaniem dostaw energii elektrycznej do URD w przypadku, gdy URD okaże przedstawicielom Synthos Dwory 

dowód zapłaty zaległych należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w wysokości odpowiadającej kwocie określonej na 

wezwaniu do zapłaty, przesłanym przez Sprzedawcę do URD i okazanym przez URD przedstawicielom Synthos Dwory 

dokonującym czynności wyłączenia tego URD, a na podstawie których Synthos Dwory nie dokona wstrzymania dostaw energii 

elektrycznej. 

Adnotacje Synthos Dwory 

Data wpływu wniosku  

Sposób realizacji wniosku przyjęto / odrzucono * 

Data przyjęcia wniosku  Podpis  

Realizacja wyłączenia 

data godzina 

  

Podpis osoby dokonującej wpisu o realizacji wyłączenia  

 

* - niepotrzebne skreślić 
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WNIOSEK O WZNOWIENIE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ URD (WZÓR) 
 

Data przygotowania wniosku  Podpis  

Dane Sprzedawcy: 

Nazwa  

Adres  

Kod nadany przez OSP  

Kod nadany przez Synthos 

Dwory 
 

Numer umowy pomiędzy Synthos Dwory a Sprzedawcą  

Dane osoby upoważnionej do 

kontaktów ze Strony Sprzedawcy: 

Imię i nazwisko  

Nr tel./fax  

Adres email  

Dane URD dla którego Sprzedawca 

wnosi o wznowienie dostarczania 

energii elektrycznej 

Nazwa  

Adres  

Adres obiektu/lokalu  

Kod nadany przez Synthos 

Dwory 
 

Kod PPE nadany przez 

Synthos Dwory 
 

Dane wyłączanego obiektu 

(miejsce dostarczania energii 

URD) 

 

Proponowana data wznowienia dostarczania energii elektrycznej  

Adnotacje Synthos Dwory 

Data wpływu wniosku  

Sposób realizacji wniosku przyjęto / odrzucono * 

Data przyjęcia wniosku  Podpis  

Realizacja wznowienia dostarczania energii elektrycznej  

data godzina 

  

Podpis osoby dokonującej wpisu o realizacji wznowienia 

dostarczania energii elektrycznej 
 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 


