Załącznik nr 1 A
do umowy świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego nr ZCH/......../TE/......../…
zawartej pomiędzy
Zakładami Chemicznymi „Siarkopol” Tarnobrzeg Sp. z o.o. (OSD)
a …………………………………………... (ZUD)
Data wpływu wniosku ………………..

Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji – PZD
Nr : ………………………, Data : ……………………….
1) Wnioskuję o: (1)

realizację PZD;

zaprzestanie realizacji PZD;

zmianę PZD;

anulowanie poprzedniego PZD

zgłoszenie wyboru sprzedawcy rezerwowego;

w ramach (1)

umowy kompleksowej;

umowy sprzedaży; od dnia……………………………………….

numer umowy ………………………………………………………………………………………………………….
zawartej: (1)

na czas nieokreślony;

na czas określony do dnia…………………………………………

w strefie dystrybucyjnej ZCh „Siarkopol” Tarnobrzeg sp. z o.o., zasilanej z punktu wejścia nr 109024.

2) Dane punktu paliwa gazowego:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

3) Dane Odbiorcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………
ul. …………………………………………..nr budynku ……….. nr lokalu ……………
miejscowość ………………………………kod pocztowy…………………. poczta ……………………………..
numer telefonu ..………………………….adres e-mail…………………………………………………………….

4) PZD dotyczy: (1)
całkowitej zmiany Sprzedawcy
częściowej zmiany Sprzedawcy z mocą umowną …………….. [kWh/h]
nowo przyłączonego Odbiorcy paliwa gazowego
zmiany mocy umownej zamówionej przez Odbiorcę paliwa gazowego
zmianę nazwy, adresu Odbiorcy ( bez zmiany numeru NIP )
zmianę Odbiorcy w obrębie istniejącego PZD
rozpoczęcie sprzedaży przez kolejnego Sprzedawcę zmiany rodzaju zawartej umowy dystrybucji

inne wymagania ………………………………….

5) Dane ilościowe dotyczące dostarczanego paliwa gazowego
Moc umowna dotychczasowa …………[kWh/h]

Grupa taryfowa dotychczasowa ……………….

Moc umowna wnioskowana …………..[kWh/h]

Grupa taryfowa wnioskowana …………………

Miesiąc

Ilość [kWh]

Miesiąc

Styczeń

Lipiec

Luty

Sierpień

Marzec

Wrzesień

Kwiecień

Październik

Maj

Listopad

Czerwiec

Grudzień

Ilość [kWh]

ROK

Uwagi :
………………………………………………………………………………………………………………………………

6) Oświadczenia:
Oświadczenie ZUD:
Oświadczam, że Odbiorca upoważnia OSD do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży
rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym
przez tego Odbiorcę końcowego sprzedawcą rezerwowym: …………………………………….(nazwa sprzedawcy)
– posiadającym kod ZUP:………………………..
……………………………..
(data i podpis Wnioskodawcy)
Oświadczenie ZUD:
Oświadczam, iż zapewnione jest dostarczanie paliwa gazowego do wymienionego powyżej punktu wejścia do strefy
dystrybucyjnej.
……………………………..
(data i podpis Wnioskodawcy)
Oświadczenie Odbiorcy:
Oświadczam, iż we wskazanym w PZD dniu rozpoczęcia sprzedaży przez nowego sprzedawcę moja umowa na
dostawę paliwa gazowego z dotychczasowym Sprzedawcą uległa rozwiązaniu w części dotyczącej niniejszego
zgłoszenia PZD

…………………………….
(data i podpis Odbiorcy)
………………………………………………..
podpis pod wnioskiem ZUD
(1)

zaznaczyć właściwe

