Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo odbiorcy w gospodarstwie domowym
do zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej sprzedaży
i świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego
Wersja 01ExG2020PEb

W związku z zawarciem umowy kompleksowej z firmą Enrex Energy Sp. z o.o. zwanej dalej „Sprzedawcą”,
Ja niżej podpisany(a) / My niżej podpisani:
1. Odbiorca
Imię

Nazwisko

Pesel

Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i nr dokumentu tożsamości
1a. Odbiorca*
Imię

Nazwisko

Pesel

Rodzaj dokumentu tożsamości

Seria i nr dokumentu tożsamości
zwany(a) / zwani dalej „Odbiorcą” przyłączonym do sieci dystrybucyjnej:

PSG Gdańsk

PSG Warszawa

PSG Wrocław

PSG Poznań

PSG Zabrze

PSG Tarnów

zwaną dalej „OSD”, niniejszym upoważniam OSD do:
I. zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy rezerwowej umowy kompleksowej z**:
Enefit Sp. z o.o.

ENIGA Edward Zdrojek

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Inny:

zwaną dalej „Sprzedawcą rezerwowym”, w przypadku:
a)

działając na podstawie ww. art. 5aa ust. 1 Prawa energetycznego, wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej
dostarczania paliw gazowych przez dotychczasowego sprzedawcę, do zawarcia w Moim/Naszym imieniu i na Moją/Naszą rzecz umowy
sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym powyżej
przedsiębiorstwem energetycznym pełniącym rolę sprzedawcy rezerwowego.
W związku z art. 5ab ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne w przypadku, nie wskazania sprzedawcy rezerwowego albo w przypadku gdy wskazany
powyżej sprzedawca rezerwowy nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej, potwierdzam/y, że zostałem/am/liśmy
poinformowany/a/i, że rolę sprzedawcy z urzędu dla odbiorców przyłączonych do sieci, wyżej wskazanego, Operatora pełni przedsiębiorstwo
energetyczne PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488778, NIP 5272706082, REGON 147003421, tj. przedsiębiorstwo, z którym zawarliśmy umowę
kompleksową dostarczania paliwa gazowego.

____________________________________
[miejscowość i data]

____________________________________
[podpis Mocodawcy/ów]

* wypełnić tylko w przypadku, gdy Umowę podpisują dwie osoby
** Aktualna lista sprzedawców rezerwowych znajduje się na stronie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.
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