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2. Sprzedawca Rezerwowy

Firma /osoba fizyczna*

Adres siedziby (kod pocztowy, 
miejscowość, ulica nr lokalu)

Kod ZUD (EIC lub określony 
przez G.EN.GAZ ENERGIA):

Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji numer: 

1. Zleceniodawca Usługi   
00Dystrybucyjnej (ZUD)

Firma /osoba fizyczna*

Adres siedziby (kod pocztowy, 
miejscowość, ulica nr lokalu)

5. Dane do korespondencji             
00Odbiorcy (jeżeli inne niż                         
00w pkt wyżej)

4. Dane Odbiorcy

3. Dane punktu wyjścia

Gmina

Grupa taryfowa

Nr przelicznika / rejestratora

Nr urządzenia pomiarowego

ID punktu wyjścia (PPG) lub 
numer umowy przyłączeniowej 
ew. warunków technicznych (o 
ile nie podpisano z GEN 
umowy na dostawe gazu)

Adres e-mail

Kod pocztowy, poczta

Ulica, nr domu, lokalu

Miejscowość

Miejscowość

Nowy punkt / aktualizacja 
danych*

Kod ZUD (EIC lub określony 
przez G.EN.GAZ ENERGIA):

Kod ZUP (EIC lub określony 
przez G.EN.GAZ ENERGIA):

ID punktu wejścia do sieci OSD 

PZD (Załącznik 8a)                                       

Nowy punkt / aktualizacja 
danych*

Miejscowość

Gmina

REGON

NIP / PESEL

Nazwa firmy / imię i nazwisko 
osoby fizycznej

Adres e-mail

Telefon

Kod pocztowy, poczta

Ulica, nr domu, lokalu

Telefon

Kod pocztowy, poczta

Ulica, nr domu, lokalu

Gmina



Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Styczeń

Luty

Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Do dnia:
(RRRR-MM-DD)

Od dnia 
uruchomienia 

dostaw **

Od dnia:
(RRRR-MM-

DD)**

PZD na czas określony

Z [kWh/h] Na [kWh/h]
Od dnia:

(RRRR-MM-DD)

Zmiana mocy umownej dla punktu 
wyjścia
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7. Ilości roczne kWh (bieżący i 
00przyszły rok gazowy)

9. Aktualizacja PZDR

8. PZD długoterminowe

PZD na czas nieokreślony

Ustalenie mocy umownej po rozruchu 
technologicznym 

6. Parametry dostawy paliwa gazowego w PW

Moc umowna [kWh/h]:****

Kolejne PZDR w punkcie wyjścia***

PZD (Załącznik 8a)                                       
Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji numer: 



Od dnia:
(RRRR-MM-DD)

Oświadczenia:

_______________________________________________
Data i podpis

Oświadczam, że umowa sprzedaży gazu z dotychczasowym sprzedawcą została
rozwiązana bądź ulegnie rozwiązaniu przed rozpoczęciem sprzedaży paliwa 
przez nowego sprzedawcę *****

_______________________________________________
Data i podpis

roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorstwa gazowniczego 

_______________________________________________
Data i podpis
*      niepotrzebne skreślić

**   data rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji nie może przypadać przed rozwiązaniem umowy z dotychczasowym sprzedawcą

***   zaznaczyć w przypadku gdy jest tam kolejne PZD w punkcie wyjścia

**** nie dotyczy PZDR na okres rozruchu technologicznego

*****oświadczenie to należy złożyć w przypadku zmiany sprzedawcy gazu

Wpłynęło:  Rozpatrzono:  

3/3

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może 
spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, również w przypadku 

10. PZD zmiana (pozostałe parametry, nieuwzględnione                   
00w pkt 7, zmieniamy składając nowe PZD)

Z PZDS na PZDR z moca umowną [kWh/h]:

Z PZDR na PZDS w grupie taryfowej:

Termin obowiązywania na czas nieokreślony

Termin obowiązywania na czas określony

Zakończenie realizacji PZD od dnia

Wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego od dnia

PZD (Załącznik 8a)                                       
Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji numer: 

Wznowienie dostarczania paliwa gazowego od dnia

Oświadczam, że posiadam status ZUP (w tym również w myśl uregulowań 
obowiązujących w OGP Gazsystem) oraz dysponuję paliwem gazowym (w punkcie 
wejścia do systemu dystrybucyjnego OSD) o parametrach i w ilościach umożliwających 
realizację PZD, 


