Załącznik nr 4 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

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

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

Nr umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

KRS

………………………………………………………

………………………………………………………

…

…………………………….. ..………………………
Gmina

………………. ..

Ulica

……………………………………

….

Poczta

….

Miejscowość

………………. ..

Ulica

………………...

Nr domu/lokalu

Kod pocztowy
3. Adres do korespondencji1

Gmina

………………………………………..

Miejscowość

………………………………………..
………………...

….

.…

Kraj

…………………………….. ..………………………

Kraj

.…

Nr domu/lokalu

……………………………………

Kod pocztowy

….

Poczta

Część C

………………………………………………………………

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

Kraj

………………………………………………………

…

7.2. Sprzedaż paliwa gazowego rozpoczyna się z

dniem

…………………………….. ..………………………
Gmina

Miejscowość

………………………………………..

………………. ..

Ulica

………………...

….

Nr domu/lokalu

……………………………………

Kod pocztowy
4. Dane punktu wyjścia

..………………………

….

Poczta

….

Nr urządzenia pomiarowego

………………………………………………………

.…

Nr przelicznika/rejestratora

…………………………….. ..………………………
Gmina

………………………………………..

………………. ..

Ulica

………………...

….

Miejscowość
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.

..……………………… .

..………………………….

Miejscowość, data
Czytelny podpis Wnioskodawcy

1

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

……………

..

7.3. Umowa zawarta na czas
 nieokreślony
 określony, do dnia ……………
7.4. Rodzaj umowy sprzedaży:
 umowa kompleksowa
 umowa sprzedaży paliwa gazowego

..

Część D
8.Ilości roczne
8.1. Ilości roczne paliwa gazowego na bieżący Rok gazowy2
Miesiąc
Ilość [kWh]
Miesiąc
Ilość [kWh]
Październik
Kwiecień
Listopad
Maj
Grudzień
Czerwiec
Styczeń
Lipiec
Luty
Sierpień
Marzec
Wrzesień
8.2 Ilości roczne (kolejny Rok gazowy):
Miesiąc
Ilość [kWh]
Miesiąc
Ilość [kWh]
Październik
Kwiecień
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.

Część F
10. Informacje dotyczące charakteru działalności Odbiorcy
 Odbiorca w gospodarstwie domowym,
 Odbiorca inny niż w gospodarstwie domowym.

..……………………… .

..………………………….

Miejscowość, data
Czytelny podpis nowego
Sprzedawcy
2

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

11. Oświadczenia ZUD:
Oświadczam, iż zapewnione jest dostarczanie Paliwa gazowego do Punktu wejścia zasilającego Obszar dystrybucyjny,
w którym zamierzam zlecać świadczenie usług Dystrybucji.
12. Załączniki/uwagi do wniosku:
Załącznik nr 1 – oświadczenie dotyczące Odbiorcy w zakresie ograniczeń w poborze gazu ziemnego3

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
13. 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

3

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy

Wypełnia ZUD obligatoryjnie w przypadku zaznaczenia w Części F: „Odbiorca inny niż w gospodarstwie domowym”.

Załącznik nr 1 - Oświadczenie dotyczące Odbiorcy w zakresie ograniczeń w poborze gazu ziemnego
Złożenie niniejszego oświadczenia konieczne jest w celu opracowania i realizacji przez OSD Planów wprowadzenia ograniczeń
w poborze gazu ziemnego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa
i zakłóceń na rynku naftowym, a także Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej: „Rozporządzenie w sprawie ograniczeń”).
(Oświadczenie wypełnia ZUD obligatoryjnie w przypadku zaznaczenia w Części F formularza PZD-ZS: „Odbiorca inny niż w gospodarstwie
domowym”. Oświadczenie winno być uzupełnianie na podstawie informacji uzyskanych od Odbiorcy.)

Niniejsze oświadczenie dotyczy:

•

Punktu wyjścia nr …………………… zlokalizowanego pod adresem ………………………………...……………..…..…

1. Odbiorca w Miejscu odbioru wykonuje działalność zakwalifikowaną według Polskiej Klasyfikacji Działalności pod
kodem (PODKLASA): …………………………………………...…………………………………………………….………
Opis rodzaju wykonywanej działalności: ………………………………...………………...…………………………………
2. Odbiorca jest Odbiorcą chronionym, o którym mowa w Rozporządzeniu w sprawie ograniczeń (jeśli TAK, proszę
dodatkowo zaznaczyć właściwy charakter prowadzonej działalności określony w tabeli poniżej).
 TAK

Rodzaj prowadzonej
działalności
(określonej na
podstawie § 4 ust. 1
pkt 2-13
Rozporządzenia w
sprawie ograniczeń)

UWAGA:

 NIE

 2a. Przedsiębiorstwo z mocą zamówioną poniżej 710 kWh/h
 2b. Rolnictwo – uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, ogrodnictwo, warzywnictwo,
leśnictwo i rybactwo śródlądowe z mocą zamówioną poniżej 710 kWh/h
 2c. Rolnicy wynajmujący pokoje, sprzedający posiłki domowe i świadczący inne usługi
związane z pobytem turystów z mocą zamówioną poniżej 710 kWh/h
 2d. Rolnicy produkujący mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku gospodarczego
z mocą zamówioną poniżej 710 kWh/h
 2e. Rolnicy prowadzący sprzedaż, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych z mocą zamówioną poniżej 710 kWh/h
 2f. Koło gospodyń wiejskich z mocą zamówioną poniżej 710 kWh/h
 3. Opieka zdrowotna
 4. Pomoc społeczna
 5. Noclegownia i ogrzewalnia
 6. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
 7. Państwowe Ratownictwo Medyczne i jednostki współpracujące (Policja, Straż Pożarna,
WOPR, GOPR i inne)
 8. Elementy systemu oświaty
 9. Organ administracji publicznej
 10. Żłobek i klub dziecięcy
 11. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne
 12. Przedsiębiorstwo gospodarowania odpadami
 13. Przedsiębiorstwo zajmujące się wytwarzaniem ciepła

W przypadku zaznaczenia pkt 13 proszę o uzupełnienie dodatkowo poniższej tabeli.

Odbiorca ma możliwość zasilania
instalacji wytwarzającej ciepło
innym paliwem, niż Paliwo
gazowe.

 TAK

 NIE

Odbiorca wykorzystuje Paliwo gazowe,
aby wytworzyć ciepło na potrzeby
odbiorców ciepła spełniających
kryteria Odbiorców chronionych
wskazanych § 4 ust. 1 Rozporządzenia
w sprawie ograniczeń
(tj. odbiorców w gospodarstwach
domowych oraz podmiotów
określonych w pkt 3-7, 10-12
ww. tabeli)

Odbiorca wykorzystuje Paliwo gazowe,
aby wytworzyć ciepło na potrzeby
odbiorców ciepła spełniających
kryteria Odbiorców chronionych
wskazanych § 4 ust. 1 Rozporządzenia
w sprawie ograniczeń
(pkt 2, 8 i 9 ww. tabeli)

proszę wskazać wartości mocy
umownej w procentach [%]

proszę wskazać wartości mocy
umownej w procentach [%]

3. Odbiorca w punkcie wyjścia, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, obok działalności określonej w § 4 ust. 1
pkt 3-13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, prowadzi również działalność inną niż określona w § 4 ust. 1 pkt 3-13
przedmiotowego Rozporządzenia (Rodzaj działalności został wyszczególniony w tabeli w pkt 2 powyżej).

 TAK
UWAGA:

 NIE

W przypadku zaznaczenia TAK proszę o uzupełnienie poniższej informacji

Procentowy udział mocy umownej, jaki przypada na dodatkową działalność, w zakresie której Odbiorca powinien być
objęty ograniczeniami, inną niż określona w § 4 ust. 1 pkt 3-13 Rozporządzenia wynosi: …
… %.
4. Odbiorca dostarcza Paliwo gazowe do odbiorców chronionych.

 TAK
UWAGA:

 NIE

W przypadku zaznaczenia TAK proszę o uzupełnienie dodatkowo poniższej tabeli.

Odbiorca dostarcza Paliwo
gazowe do gospodarstw
domowych w zakresie mocy
zamówionej.

Odbiorca dostarcza Paliwo gazowe do
podmiotów, o których mowa
w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie
ograniczeń
(pkt 2-12 - patrz tabela pkt 2 powyżej)

Odbiorca dostarcza Paliwo gazowe do
odbiorców, o których mowa
w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie
ograniczeń
(pkt 13 - patrz tabela pkt 2 powyżej)

proszę wskazać wartości mocy
umownej w procentach [%]

proszę wskazać wartości mocy
umownej w procentach [%]

proszę wskazać wartości mocy
umownej w procentach [%]

5. Odbiorca jest odbiorcą gazu będącym przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w rozumieniu
art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez
przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r., poz. 1669) przyłączonym do Sieci dystrybucyjnej OSD.

 TAK

Miejscowość, data

 NIE

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy

