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1. ZASADY OGÓLNE 

1.1. Procedura zmiany sprzedawcy energii elektrycznej zawarta w niniejszym rozdziale, dotyczy 

odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Energia Euro Park Sp. z o.o. nie objętych 

rozszerzonym obszarem Rynku Bilansującego. 

1.2. Podstawą realizacji sprzedaży energii elektrycznej na obszarze działania Energia Euro Park  

Sp. z o.o. jest generalna umowa dystrybucji zawarta przez sprzedawcę z Energia Euro Park 

Sp. z o.o.. Generalna umowa dystrybucji reguluje kompleksowo stosunki pomiędzy 

sprzedawcą a Energia Euro Park Sp. z o.o. oraz określa warunki sprzedaży energii 

elektrycznej dla wszystkich odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Energia Euro 

Park Sp. z o.o., którym ten sprzedawca będzie sprzedawać energię elektryczną 

1.3. Układy pomiarowo-rozliczeniowe podmiotów chcących skorzystać z prawa wyboru 

sprzedawcy, muszą spełniać postanowienia określone w IRiESD od dnia zmiany sprzedawcy, 

za wyjątkiem odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych, dla których Energia Euro 

Park może przydzielić standardowy profil zużycia. 

1.4. Odbiorca może mieć dla jednego PPE zawartą dowolną ilość umów sprzedaży energii 

elektrycznej. W umowie o świadczenie usług dystrybucji odbiorca wskazuje jednak tylko 

jednego ze swoich sprzedawców, tzw. sprzedawcę podstawowego. Powiadomienia,  

o którym mowa w pkt. 2.3 dokonuje wyłącznie sprzedawca podstawowy. Energia 

elektryczna zmierzona w PPE odbiorcy, będzie wykazywana na MB POB wskazanego  

w generalnej umowie dystrybucji przez sprzedawcę podstawowego. 

1.5. Nowa umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta pomiędzy odbiorcą, a sprzedawcą 

wchodzi w życie po skutecznym rozwiązaniu przez odbiorcę dotychczas obowiązującej 

umowy, z uwzględnieniem zapisów obowiązującej umowy dystrybucji oraz przy zachowaniu 

terminów o których mowa w pkt. 2.4. 

1.6. Strony umowy sprzedaży energii elektrycznej są zobowiązane do informowania Energia 

Euro Park Sp. z o.o. o zmianach dokonanych w ww. umowie, w zakresie danych określonych 

w formularzu zgłoszenia zmiany sprzedawcy. Powiadomienia należy dokonać zgodnie z pkt. 

2.3 z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem. 

1.7. Umowa dystrybucji wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia sprzedaży energii przez 

sprzedawcę, z którym odbiorca ma podpisaną umowę sprzedaży energii elektrycznej. 
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2. PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 

2.1. Odbiorca zawiera umowę sprzedaży energii elektrycznej z nowym sprzedawcą. 

2.2. Odbiorca lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca wypowiada umowę kompleksową 

lub umowę sprzedaży dotychczasowemu sprzedawcy. 

2.3. Odbiorca lub upoważniony przez niego nowy sprzedawca powiadamia Energia Euro Park  

Sp. z o.o.  o zawarciu umowy sprzedaży przez tego odbiorcę z nowym sprzedawcą. 

2.4. Powiadomienie o którym mowa w pkt. 2.3., należy składać do Energia Euro Park Sp. z o.o.  

  w terminie nie później niż 21 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem realizacji umowy 

sprzedaży energii elektrycznej na formularzu, którego wzór dostępny jest na stronie 

internetowej Energia Euro Park Sp. z o.o.. 

2.5. Jeżeli powiadomienie, o którym mowa w pkt. 2.3. zawiera braki formalne Energia Euro Park 

Sp. z o.o. informuje o tym podmiot, który przedłożył powiadomienie niezwłocznie, jednak  

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia otrzymania tego powiadomienia, 

wskazując wszystkie braki i informując o konieczności ich uzupełnienia. 

2.6. Jeżeli braki formalne, o których mowa w pkt. 2.5. nie zostaną uzupełnione w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni roboczych, Energia Euro Park Sp. z o.o. przerywa proces zmiany 

sprzedawcy, informując o tym podmiot, który przedłożył powiadomienie. 

2.7. Jeżeli powiadomienie, o którym mowa w pkt. 2.3. nie zawiera braków formalnych Energia 

Euro Park Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, od dnia otrzymania tego 

powiadomienia informuje o przyjęciu zgłoszenia przedkładającemu powiadomienie. 

2.8.  W przypadku, gdy rozwiązaniu ulega umowa kompleksowa, po otrzymaniu powiadomienia, 

o którym mowa w pkt. 2.3., Energia Euro Park Sp. z o.o. przesyła odbiorcy niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 3 dni roboczych, jednostronnie podpisaną umowę  

o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej; umowa o świadczenie usług dystrybucji 

powinna być zawarta przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej przez nowego 

sprzedawcę. 

2.9.  Nie dostarczenie podpisanej umowy przez odbiorcę w terminie najpóźniej na 3 dni robocze 

przed rozpoczęciem sprzedaży energii elektrycznej przez nowego sprzedawcę przerywa 

proces zmiany sprzedawcy. 

2.10. Energia Euro Park Sp. z o.o. dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego nie później niż 

z pięciodniowym wyprzedzeniem lub opóźnieniem od ostatniego dnia zakończenia 

sprzedaży energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę. 
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2.11. Energia Euro Park Sp. z o.o. przekazuje dane pomiarowe pochodzące z odczytu 

dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy nie później niż w terminie 10 dni roboczych od 

dnia zmiany sprzedawcy. 

 


