Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji typu W – PZDW
(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i wypełnić drukowanymi literami)

złożenie wniosku

1.

aktualizacja wniosku

Operator Systemu Dystrybucyjnego Współpracującego
(OSDW) lub Zleceniodawca Usługi Dystrybucji (ZUD):

5.

6.
Nazwa firmy / imię i nazwisko
Nr Międzyoperatorskiej Umowy Dystrybucyjnej (MUD) Lub Umowy Dystrybucyjnej (UD)

Kod ZUP (określony w umowie przesyłowej z OGP Gaz-System)
2. Dane MFPWYOSDW lub MFPWEOSDW:
Nr urządzenia pomiarowego

ID punktu wyjścia/wejścia
Nr przelicznika/rejestratora

Gmina

Miejscowość

Ulica

7.

wycofanie wniosku1

Oświadczam, iż zgodnie z Instrukcją Ruchu
i Eksploatacji Sieci Przesyłowej OGP Gaz-System S.A.
posiadam status ZUP i zapewnione jest dostarczanie
paliwa gazowego do MFPWYOSDW, w ramach Obszaru
dystrybucyjnego
E
Lw
Polskiej
Spółki
Gazownictwa sp. z o.o.
Oświadczam, że:
posiadam status OSDW zarządzającego systemem
dystrybucyjnym zasilanym z MFPWYOSDW,
posiadam status ZUD lub jestem stroną umowy
o świadczenie usług dystrybucji zawartej z OSDW
zarządzającym systemem dystrybucyjnym zasilanym z
MFPWYOSDW lub MFPWEOSDW i dysponuję możliwością
odebrania Paliwa gazowego w MFPWYOSDW lub
MFPWEOSDW2.
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.

Nr domu/lokalu

Miejscowość, data
Kod pocztowy

Poczta

3. Wniosek dotyczy:
PZDW na czas nieokreślony:
od dnia

PZDW na czas określony:
od dnia

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
Wnioskodawcy

do dnia

zakończenia PZDW
z dniem

4. Maksymalne miesięczne ilości Paliw gazowych jakie
mogą być dystrybuowane do MFPWYOSDW lub MFPWEOSDW
w ramach Mocy umownej przyznanej w tym punkcie OSDW

Miesiąc

1
2

Ilość [kWh]

Miesiąc

Październik

Kwiecień

Listopad

Maj

Grudzień

Czerwiec

Styczeń

Lipiec

Luty

Sierpień

Marzec

Wrzesień

Ilość [kWh]

Wycofanie wniosku może nastąpić najpóźniej do 3 dnia roboczego przed datą rozpoczęcia PZDW wskazanej w pkt. 3
Oświadczenia nie dotyczą OSDW

.

Wypełnia PSG sp. z o.o.

Numer wniosku:

Data wpłynięcia wniosku:
Uwagi:

Status PZDW:
PZDW zatwierdzone

PZDW odrzucone

Sprawdził

Zatwierdził

