ZAKŁADY URZĄDZEŃ CHEMICZNYCH i ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ "CHEMAR" S. A. w Kielcach OPERATOR SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO gazowego (OSDg)
PZD - ZGŁOSZENIE ZMIANY SPRZEDAWCY
( Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i wypełnić drukowanymi literami )
Część A

Część B

1. Dane Wnioskodawcy ( Odbiorcy )

7. Dane nowego sprzedawcy

imię i nazwisko / nazwa firmy

imię i nazwisko / nazwa firmy

KRS

NIP

REGON

Nr umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

2. Adres zamieszkania / siedziby Wnioskodawcy

Kod ZUP (określony w umowie przesyłowej z OGP Gaz System)

Kraj

KRS

Gmina

Miejscowość

Ulica
Kod pocztowy

NIP

8. Adres zamieszkania / siedziby sprzedawcy
Nr domu

Kraj

Poczta

Gmina

Miejscowość

3. Adres do korespondencji¹

Ulica

Kraj

Kod pocztowy

Gmina

Miejscowość

Ulica
Kod pocztowy

Nr domu
Poczta

Poczta

□
□

nieokreślony

□
□

umowa kompleksowa

□
□
□
□

całkowita zmiana Sprzedawcy

określony od dnia
9.4. Rodzaj umowy sprzedaży

ID układu pomiarowego

Nr urządzenia pomiarowego ( gazomierza )

Numerprzelicznika/rejestratora

Gruoa taryfowa

5. Dokładny adres miejsca dostarczania paliwa gazowego
Miejscowość

do dnia

umowa sprzedaży paliwa gazowego
9.5. Parametry umowy sprzedaży
PZD - dotyczy

4

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

Miejscowość

Ulica
Kod pocztowy

Nr domu

Część C
9. Dane dotyczące umowy z nowym szprzedawcą
9.1. Numer umowy zawartej z nowym Sprzedawcą
9.2. Umowa wchodzi w życie z dniem:
9.3. Umowa zawarta jest na czas:

4. Punkt poboru paliwa gazowego²

Gmina

REGON

Nr domu
Poczta

6. Dane dotychczasowego sprzedawcy

Ilość paliwa gazowego w kWh/h na rok gazowy

Moc umowna w kWh/h

9.6. Ilości roczne (bieżący rok gazowy)

Miesiąc
Październik

Ilości [kWh]

Miesiąc
Kwiecień

Listopad

Maj

Grudzień

Czerwiec

Imię i nazwisko / nazwa firmy

Styczeń

Lipiec

Oświadczam, że rozwiązanie □ umowy sprzedaży paliwa gazowego /umowy
kompleksowej³ □ z dotychczasowym sprzedawcą nastąpi z dniem:

Luty

Sierpień

Marzec

Wrzesień

Wyrażam(y) zgoę na przetwarzanie moich danych osobowych do celu realizacji
zmiany sprzedawcy paliwa gazowego zgodnie z ustawą o Ochronie Danych
Osobowych.

Miejscowość data

Czytelny podpis Wnioskodawcy

1

wpisać w przypadku gdy adres koresponndecyjny jest inny niż adres w pkt. 2

2

należy podać przynajmniej

3

należy zaznaczyć właściwe

4

należy załączyć wyciąg z umowy przesyłowej

Ilość [kWh]

Moc umowna w [kWh/h]

Miejscowość data

Czytelny podpis nowego sprzedawcy

10. Oświadczenie ZUD:
□

Oświadczam, iż zapewnione jest dostarczanie paliwa gazowego o odpowiednich parametrach do punktu/punktów wejscia do obszaru dystrybucyjnego
i zapewnione jest dostarczanie paliwa gazowego do wirtualnego punktu wejścia do obszaru dystrybucyjnego E □

11. Załączniki/ uwagi do wniosku

12. Przyjmuję do wiadomości, że złozenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą przewidzianą w przepisach prawa,
również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorstwa Chemar S.A.

Miejscowość, data

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy
Wypełnia OSDg Chemar S.A.

Nr wniosku

Data wpłynięcia wniosku:

Uwagi:

Grupa taryfowa Chemar S.A.

Moc przyłączeniowa:
(dla PZDR na okres rozruchu technologicznego)

Status PZD:
□ PZD zatwierdzone
□ PZD odrzucone

Sprawdził:

Zatwierdził:

[kWh/h]

