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Załącznik do Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego  

 
 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY  

O WYBORZE SPRZEDAWCY REZERWOWEGO 

 
Dane Klienta: 

Imię ____________________________ 

Nazwisko i/lub nazwa _______________________________ 

Numer dokumetu tożsamości1 ________________________ 

PESEL2 ______________________ 

NIP3 ______________________ 

 
reprezentowanego przez działającego na podstawie odpis z rejestru /wpisu w CEIDG/uchwały organu 

założycielskiego4 (kopia lub oryginał dokumentu w załączeniu). 

 

Mając na uwadze art. 5aa ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 

z późn. zm. – dalej „Prawo energetyczne”), niniejszym wskazuję przedsiębiorstwo energetyczne 

_____________________________________ (nazwa sprzedawcy rezerwowego innego niż 

Sprzedawca) z siedzibą __________________, ul. ____________________, kod pocztowy i poczta 

_______________________________ jako przedsiębiorstwo energetyczne pełniące dla 

zawartej/zawieranej Umowy kompleksowej dostarczania i sprzedaży paliwa gazowego dla umowy nr 

__________________ zawartej dnia _____________ rolę sprzedawcy rezerwowego. Wyżej wskazane 

przedsiębiorstwo ujęte jest na liście sprzedawców rezerwowych paliwa gazowego, operatora systemu 

dystrybucyjnego z siedzibą w Sochaczewie ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, wpisanego do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491, NIP 526-24-99-440, (dalej zwanego 

„Operatorem”). Jednocześnie, działając na podstawie ww. art. 5aa ust. 1 Prawa energetycznego 

upoważniam/y Operatora, w przypadku 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 niewskazania 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 SIME 

Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew, wpisana do Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491, NIP 526-24-99-440. 

Uwaga: Powyższe oświadczenie nie jest wnioskiem o uruchomienie procesu zmiany sprzedawcy 

w trybie i na zasadach określonych w art. 4j Prawa energetycznego.  

 
 
________________________                   ____________________________________ 
Miejscowość, data                                       Czytelny podpis składającego Oświadczenie 

                                                        
1 Dotyczy osób fizycznych nieposiadających nr PESEL 
2 Dotyczy osób fizycznych, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą 
3 Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
4 Nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 


