PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w
tel.
, faks
Infolinia 422 222 222

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ SPRZEDAŻY PALIWA GAZOWEGO
I ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRYBUCJI DLA ODBIORCÓW W GOSPODARSTWIE DOMOWYM

1. imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, NIP, REGON
2. imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy, seria i numer dowodu osobistego, PESEL, NIP, REGON

działając osobiście/reprezentowany/a jest przez pełnomocnika*:
1. imię i nazwisko pełnomocnika, PESEL
2. imię i nazwisko pełnomocnika, PESEL

Adres siedziby: ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta,
tel. kontaktowy
, e-mail
Adres do korespondencji:
tak jak wyżej
zgodnie z danymi poniżej: ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, poczta,
tel. kontaktowy
, e-mail
WNOSZĘ O ZAWARCIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO ZGODNIE Z WARUNKAMI:
PGE Obrót S.A. z siedzibą w Rzeszowie
Operator
OSP – OGP Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie/OSD – Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie
– Oddział*
PSG Gdańsk
PSG Warszawa
PSG Wrocław
PSG Poznań
PSG Zabrze
PSG Tarnów
2. Przedmiot
Dostarczanie Paliwa gazowego w ramach Umowy kompleksowej, obejmujące sprzedaż przez Sprzedawcę Paliwa gaWniosku
zowego oraz zapewnienie świadczenia usługi dystrybucji i przesyłania przez Operatorów Systemu Dystrybucyjnego
i Przesyłowego do Miejsca odbioru Paliwa gazowego, zgodnie z warunkami niniejszego Wniosku i Umowy
kompleksowej, warunkami świadczenia usług dystrybucji i przesyłania przez właściwego Operatora, Taryfy (Cennika)
Sprzedawcy i Taryfy Operatora oraz Regulaminem wykonywania Umowy kompleksowej.
Nr urządzenia zgodnie z danymi Operatora
Własność urządzenia
3. Nr (PPG) Punktu (Miejsce) Odbioru (poboru-odbioru, wyjścia) Gazu (Paliwa gazowego)
Odbiorca
Dystrybutor
4. Nr urządzenia pomiarowego (gazomierz/gazomierz przedpłatowy):
*
Odbiorca
Dystrybutor
5. Zlokalizowany: kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr
6. Zainstalowany w: określić miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa, rozdzielnia główna: w linii parkanu na posesji klienta, na budynku,
na klatce schodowej, w miejscu dotychczasowym/inne
OŚWIADCZENIA I UZGODNIENIA WNIOSKODAWCY (ODBIORCY) DOTYCZĄCE CELU, MIEJSCA I ILOŚCI ODBIORU PALIWA GAZOWEGO
jest Odbiorcą końcowym dokonującym zakupu Paliwa gazowego wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwie
domowym;
7. Odbiorca
jest Odbiorcą końcowym dokonującym zakupu Paliwa gazowego w celu jego zużycia na własne potrzeby,
oświadcza, że
jeżeli inne niż w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym, to określić jakie…………………..
nie posiada/posiada* tytuł prawny do korzystania z Obiektu opisanego powyżej tj.: …………………………………
(np. umowa cywilnoprawna, akt własności, decyzja administracyjna).
wyłącznie w celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego, niezwiązanych z prowadzeniem działalności
8. Odbiorca
gospodarczej, ani zawodowej;
zobowiązuje się,
w celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego, w tym prowadzonej działalności gospodarczej
że będzie nabywał
lub zawodowej, w ilościach nieprzekraczających 10 m3/h - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E,
i odbierał Paliwo
nie więcej niż 8000 m3 rocznie;
gazowe
w celach określonych w „Oświadczeniu Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku
akcyzowego”, które stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
9. Własność Paliwa gazowego przechodzi na Odbiorcę w Miejscu odbioru Paliwa gazowego,
na kurku głównym
stanowiącego miejsce rozgraniczenia Sieci gazowej Operatora i instalacji Odbiorcy
10. Odbiorca deklaruje odbiór (zakup), a Sprzedawca zobowiązuje się
m3/rocznie oraz zamawia Moc umowną w wysokości
1
dostarczać (sprzedawać) Paliwo gazowe w ilości:
kWh/h
11. Określenie grupy taryfowej zgodnie z wyborem i oświadczeniem
Taryfa/Cennik Sprzedawcy
Wnioskodawcy (Odbiorcy) w momencie zawierania Umowy
Taryfa OSD
12. Rozliczenie zużycia Paliwa gazowego będzie odbywało się w okresach rozliczeniowych zgodnie z Taryfą Sprzedawcy i zastosowaną grupą
taryfową Sprzedawcy. W przypadku zastosowania grupy taryfowej W1 zastosowanie będzie miał cykl płatności co 2 miesiące
na podstawie prognozowanego zużycia, w pozostałych grupach taryfowych rozliczenia będą prowadzone na podstawie rzeczywistych odczytów dokonywanych przez OSD.
1. Sprzedawca

* Niepotrzebne skreślić
1 Standardowo moc umowna dla gospodarstw domowych wynosi do 110 kWh/h.

1

13. Odbiorca wnosi o obowiązywanie Umowy od Dnia rozpoczęcia dostaw – od:

a) dnia 01.01.2000 r., a w przypadku Umowy zawieranej w procesie zmiany sprzedawcy, jeżeli dotrzymanie terminu wskazanego
w niniejszej lit., nie będzie możliwe z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy, Operatora lub niezależnych od nowego Sprzedawcy,
Dzień rozpoczęcia dostaw Paliwa gazowego i naliczanie opłat następuje z dniem rozpoczęcia świadczenia usług przesyłania
lub dystrybucji Paliwa gazowego do Miejsca odbioru Paliwa gazowego w ramach niniejszej Umowy po skutecznym
przeprowadzeniu procesu zmiany sprzedawcy;
b) dnia zainstalowania Układu pomiarowego/dnia przyłączenia przez Operatora do Miejsca odbioru Paliwa gazowego;
c) daty odczytu Układu pomiarowego.
14. Odbiorca wnosi o zawarcie Umowy na czas:
nieokreślony / określony:
licząc od dnia rozpoczęcia dostaw / do dnia
01.01.2000 r.Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
Akceptuję do realizacji ww. wniosek

miejsce, 01.01.2000 r. imię i nazwisko Wniskodawcy/ów (Odbiorców)

miejsce, 01.01.2000 r.

podpis/y Wnioskodawcy/ów (Odbiorcy/ów)

Podpis i pieczątka przedstawiciela Sprzedawcy
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