Załącznik nr 7 do uchwały Zarządu nr 9/2019
Załącznik nr 4 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

Część A

PZD – ZS
(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i wypełnić drukowanymi literami)
Część B

1. Dane Odbiorcy

6. Dane nowego Sprzedawcy

.
.
Nazwa firmy/imię i nazwisko

.
.
Nazwa firmy/imię i nazwisko

.
NIP/PESEL
REGON
2. Adres zamieszkania/siedziby Odbiorcy

KRS

.
Nr umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

.
.

Kraj

.

Gmina

.

Ulica

.

Kod pocztowy

Kraj

.

Gmina

Miejscowość

Miejscowość

Ulica

.
Nr domu/lokalu

Nr domu/lokalu

.

Kod pocztowy
Poczta
3. Adres do korespondencji1

Poczta

Część C
.

7. Dane dotyczące umowy z nowym Sprzedawcą
7.1. Nr umowy zawartej z nowym Sprzedawcą

.

7.2. Sprzedaż paliwa gazowego rozpoczyna się z dniem:

.

7.3. Umowa zawarta na czas

.

 nieokreślony
 określony, do dnia .

Kraj

.

Gmina

Miejscowość

Ulica

.

Nr domu/lokalu

Kod pocztowy
Poczta
4. Dane punktu wyjścia

.

7.4. Rodzaj umowy sprzedaży:

.

 umowa kompleksowa
 umowa sprzedaży paliwa gazowego

.

Część D

.

8. Ilości roczne paliwa gazowego na bieżący Rok gazowy2
Miesiąc
Ilość kWh
Miesiąc
Ilość kWh
Październik
Kwiecień

Nr urządzenia pomiarowego
Nr przelicznika/rejestratora
Gmina

Miejscowość

.
Ulica

Nr domu/lokalu

.
Kod pocztowy
Poczta
5. Dane dotychczasowego Sprzedawcy

.
.
Nazwa firmy/imię i nazwisko
Oświadczam, że:
Umowa sprzedaży paliwa gazowego lub umowa kompleksowa
wiążąca odbiorcę z dotychczasowym sprzedawcą ulega rozwiązaniu
z dniem
.
Jednocześnie oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo Odbiorcy
wymienionego w niniejszym formularzu na złożenie ww.
oświadczenia o terminie rozwiązania umowy sprzedaży paliwa
gazowego lub umowy kompleksowej wiążącej Odbiorcę
z dotychczasowym Sprzedawcą.
Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do
celów realizacji zmiany Sprzedawcy paliwa gazowego, zgodnie
z ustawą o Ochronie Danych Osobowych.

Listopad

Maj

Grudzień

Czerwiec

Styczeń

Lipiec

Luty

Sierpień

Marzec

Wrzesień

Część E
9. Informacje dotyczące wskazania przez Odbiorcę sprzedawcy
rezerwowego

 Odbiorca wskazał sprzedawcę rezerwowego (wskazanego w załączonym pełnomocnictwie)
 Odbiorca nie wskazał sprzedawcy rezerwowego

……………………………..
.
.
Miejscowość, data

1

Czytelny podpis Wnioskodawcy

Proszę wypełnić, gdy adres do korespondencji jest inny niż wskazany
w punkcie nr 2

Miejscowość, data

2

Czytelny podpis nowego Sprzedawcy

Bieżącym Rokiem gazowym jest rok, w którym rozpocznie się świadczenie
usług Dystrybucji na mocy niniejszego PZD.

10. Oświadczenia ZUD:
Oświadczam, iż zapewnione jest dostarczanie Paliwa gazowego do Punktu wejścia zasilającego Obszar dystrybucyjny,
w którym zamierzam zlecać świadczenie usług Dystrybucji.
11. Załączniki/uwagi do wniosku:
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
12. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność
przewidzianą w przepisach prawa, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorstwa gazowniczego.

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

