PZD – ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY
(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
2.

REGON

KRS

Nr umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

Adres zamieszkania/siedziby Odbiorcy
Kod ZUP (określony w umowie przesyłowej z OGP Gaz-System)

Kraj
Kraj
Miejscowość

Gmina

Miejscowość

Gmina
Ulica

Nr domu/lokalu
Ulica

Kod pocztowy
3.

Kod pocztowy

Adres do korespondencji1

7.1 Nr umowy zawartej z nowym Sprzedawcą
7.2 Umowa wchodzi w życie z dniem

Miejscowość

Gmina
Ulica

Nr domu/lokalu

Kod pocztowy

Poczta

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

Dane punktu wyjścia2

ID punktu wyjścia

Nr urządzenia pomiarowego

7.5 Parametry umowy sprzedaży:
całkowita zmiana Sprzedawcy
częściowa zmiana Sprzedawcy

Nr przelicznika/rejestratora

całkowita zmiana Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy dystrybucyjnej
częściowa zmiana Sprzedawcy w związku z zawarciem umowy dystrybucyjnej
Miejscowość

Gmina
Ulica

Ilości roczne (bieżący rok gazowy)3:

Nr domu/lokalu

Miesiąc
Kod pocztowy
5.

Poczta

Część C
7.
Dane dotyczące umowy z nowym Sprzedawcą

Kraj

4.

Nr domu/lokalu

Poczta

Poczta

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

Ilość [kWh]

Miesiąc

Październik

Kwiecień

Listopad

Maj

Grudzień

Czerwiec

Styczeń

Lipiec

Luty

Sierpień

Marzec

Wrzesień

Ilość [kWh]

w związku z częściową zmianą Sprzedawcy zmniejszenie zamówionej mocy u
dotychczasowego Sprzedawcy nastąpi z dniem
Jednocześnie oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo Odbiorcy wymienionego
w niniejszym formularzu na złożenie ww. oświadczenia o terminie rozwiązania
umowy sprzedaży 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.

Moc umowna [kWh/ h]

Miejscowość, data

Czytelny podpis nowego Sprzedawcy

Miejscowość, data
Czytelny podpis Wnioskodawcy

1

Należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż wskazany
w pkt. 2
Należy podać co najmniej jeden numer

2

3

Należy wypełnić w przypadku częściowej zmiany Sprzedawcy. W przypadku całkowitej

zmiany

Sprzedawcy

obowiązują

dotychczasowego Sprzedawcę.

parametry

PZD

wykorzystywane

przez

8.

Oświadczenia
Oświadczam, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Sieci Przesyłowej Gaz-System S.A. posiadam status ZUP i zapewnione jest dostarczanie paliwa gazowe do wirtualnego
punktu wejścia do obszaru dystrybucyjnego E PCC Rokita S.A.
Oświadczam, iż zapewnione jest dostarczanie paliwa gazowego o odpowiednich parametrach do punktu/punktów wejścia do obszaru dystrybucyjnego E zasilanego ze
stacji regazyfikacji.

Czytelny podpis nowego
Sprzedawcy

Miejscowość, data

Wypełnia PCC Rokita S.A.

Numer wniosku:

Data wpłynięcia wniosku:
Uwagi:

Status PZD:
PZD odrzucone
PZD zatwierdzone

Sprawdził

Zatwierdził

