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Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji - PZD nr                                         z dnia    
/właściwe pola zaznaczać krzyżykiem, wypełniać drukowanymi literami/ 

Część A /wypełnia ZUD/: 

1. Zleceniodawca Usługi Dystrybucyjnej (ZUD):  

 

Nazwa firmy 

       

Ulica  Nr domu  Nr lokalu   

     

Kod pocztowy Miejscowość     

                                   

 KRS   NIP REGON 

Kod ZUP   Kod ZUD  

 

2.1 Dane punktu wyjścia:   

 

Nazwa obiektu 

     

Ulica  Nr Obiektu Nr lokalu 

   

Kod pocztowy   Miejscowość 

 

Grupa taryfowa:        ID punktu wyjścia:    

 
Numer urządzenia pomiarowego  

                                   

                                   

Numer przelicznika / rejestratora 

                                   

  
2.2. Dane Odbiorcy: 

aktualizacja danych w umowie kompleksowej                 nowa umowa kompleksowa 

 

Nazwa Odbiorcy 

     

Ulica  Nr domu  Nr lokalu 

       

Kod pocztowy  Miejscowość        

                                   

 KRS   NIP REGON 
 
Adres korespondencyjny  jak niżej  jak wyżej 
 

       

Ulica 
 

 Nr domu  Nr lokalu    

     

Kod pocztowy 
 

Miejscowość     

PZD/ …..… /….….     



Załącznik nr 5 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego  

Strona 2 z 4 
 

2.3. Oświadczenia dotyczące sprzedaży rezerwowej1 

Oświadczam, iż Odbiorca końcowy wskazał jako sprzedawcę rezerwowego:   

 
 

/Nazwa sprzedawcy rezerwowego wskazanego przez Odbiorcę końcowego/ 

Kod ZUP     Kod ZUP  

Oświadczam, że Odbiorca upoważnia OSDW do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy sprzedaży 
rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym 
powyżej sprzedawcą rezerwowym. 

 
 

 

/Miejscowość, data/        /Czytelny podpis Wnioskodawcy/ 

3. Wniosek dotyczy: 
 

            PZDS 

   PZDR 

PZDR na okres rozruchu technologicznego2 

PZDR związane ze szczególnymi warunkami świadczenia usługi dystrybucji 

PZDP na zasadach przerywanych z mocą umowną przerywaną:                               kWh/h 

od dnia                                                                      od dnia uruchomienia dostaw 

do dnia                                                                       na czas nieokreślony 

         zmiany mocy umownej dla punktu wyjścia z                                kWh/h na                                 kWh/h  

od dnia 

ustalenia mocy umownej po rozruchu technologicznym na                             kWh/h od dnia   
   

   zmiany typu PZD z PZDS na PZDR z mocą umowną                 kWh/h od dnia  
 

zmiany typu PZD z PZDR na PZDS w grupie taryfowej                               od dnia  
 

zmiany terminu obowiązywania PZD:  

 PZD na czas nieokreślony, 

 PZD na czas określony, do dnia:  

wstrzymania dostaw paliwa gazowego od dnia:                                                    
  
wznowienia dostaw paliwa gazowego w dniu:  
 
zakończenia dostaw paliwa gazowego w dniu:                                                    

(powód zakończenia dostaw: rozwiązanie umowy kompleksowej/sprzedaży paliwa gazowego, rozwiązanie 
umowy kompleksowej paliwa gazowego/umowy sprzedaży na skutek upływu terminu jej wypowiedzenia 
w związku ze zwłoką zapłacie za pobrane paliwo gazowe, inne)3 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z Art. 5aa ust.1-2 ustawy Prawo energetyczne 
2 Zgodnie z warunkami określonymi w Taryfie 
3 Właściwe podkreślić 
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4. Parametry dostawy paliwa gazowego w punkcie wyjścia: 

4.1.  Moc umowna                                                       kWh/h 
 
4.2. Ilości roczne (bieżący rok gazowy):    4.3. Ilości roczne (kolejny rok gazowy): 

 aktualizacja danych:                        aktualizacja danych: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Oświadczam, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP Gaz-System S.A. posiadam status 
ZUP i na mocy zawartej z OSD umowy dystrybucji status ZUD oraz dysponuję paliwem gazowym w ilościach 
umożliwiających realizację PZD, w punkcie wejścia do obszaru dystrybucyjnego OSDW.  
 

6. 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.  

 
 
 

 
 

  

  

 

 

Miesiąc Ilość [kWh] Miesiąc Ilość [kWh] 

Październik  Kwiecień  

Listopad  Maj  

Grudzień  Czerwiec  

Styczeń  Lipiec  

Luty  Sierpień  

Marzec  Wrzesień  

Miesiąc Ilość [kWh] Miesiąc Ilość [kWh] 

Październik  Kwiecień  

Listopad  Maj  

Grudzień  Czerwiec  

Styczeń  Lipiec  

Luty  Sierpień  

Marzec  Wrzesień  

  

Miejscowość, data Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy  
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Część B /wypełnia OSDW/: 

 
 
Sposób realizacji wniosku (wypełnia OSDW): 
 
Numer wniosku    
 
Data wpłynięcia wniosku      
 
 
Status PZD:  
 
       PZD zatwierdzone  
 
       PZD odrzucone 
 
 
 
Uzasadnienie odrzucenia  wniosku/ uwagi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentacji OSDW 


