Dane techniczne miejsca odbioru*
Załącznik nr 1 do Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
1. Dane adresowe Miejsca odbioru: 		
ID punktu wyjścia

Ulica

Nr domu

Kod pocztowy

Poczta

Nr lokalu

Miasto

–
Gmina

Oddział OSD

Okres rozliczeniowy OSD

2. Klient oświadcza, że w dniu rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego, określonego w Umowie, będzie odbierał Paliwo
gazowe przez następujące urządzenie gazowe:
Wybierz z listy

Zużycie gazu na cele

Ilość urządzeń w danej kategorii
(szt.)

Sumaryczna moc urządzeń [kW]

Kuchenka gazowa
Ogrzewanie:
• kocioł jednofunkcyjny
• kocioł dwufunkcyjny
• podgrzewacz wody
Zasilanie silników spalinowych
Inne (wpisać jakie)

3. Zmiana rodzaju i ilości urządzeń gazowych na inne, niż wymienione w ust. 2, wymaga uprzedniego zawiadomienia
Sprzedawcy. Zawiadomienie nie zastępuje ewentualnego obowiązku dokonania zmian warunków przyłączenia.
4. Dane techniczne Miejsca odbioru:
Numer układu pomiarowego (gazomierza)/Typ

Urządzenia do telemetrycznego przekazywania danych
TAK / NIE***

Grupa Taryfowa OSD

Grupa Taryfowa Sprzedawcy

Ciśnienie dostarczanego Paliwa gazowego nie niższe niż

110 kPa
Deklaracja rocznego zużycia [m3][1]

Deklaracja rocznego zużycia [kWh][2]

Moc umowna kWh/h[2]

Moc przyłączeniowa kWh/h[2]

Załącznik nr 1 do Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
5. Zamówienie ilości Paliwa gazowego w poszczególnych miesiącach Roku gazowego (zgłoszenie zapotrzebowania)[2].
a) Rok bieżący (n)
Ilości Paliwa gazowego (kWh) zamawiana na Rok gazowy, rozpoczynający się od 01.10.
październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

roku

sierpień

wrzesień

RAZEM

b) Rok kolejny (n+1)
Ilości Paliwa gazowego (kWh) zamawiana na Rok gazowy, rozpoczynający się od 01.10.
październik

listopad

grudzień

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec

lipiec

roku

sierpień

wrzesień

RAZEM

6. Urządzenia wskazane w ust. 4 stanowią własność: Klienta / stanowią własność: OSD***.
7. Dane dotychczasowego sprzedawcy:
Nazwa

Okres obowiązywania dotychczasowej Umowy

Warunki rozwiązania Umowy

–
–
8. Planowana data rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego:
niż z dniem spełnienia wymogów wynikających z par 4 ust.1, pkt 1.1 i pkt 1.2 Umowy.

*
**
***
[1]

[2]

, jednak nie wcześniej

W imieniu Sprzedawcy

W imieniu Klienta

podpis

podpis

Dla każdego miejsca odbioru wypełnić osobny Załącznik.
Dana wymagana w przypadku braku ID punktu wyjścia lub Numeru układu pomiarowego.
Niepotrzebne skreślić.
Uzupełniają tylko Klienci z grupą taryfową W-1 do W-4.
Uzupełniają tylko Klienci z grupą taryfową W-5.

