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OŚWIADCZENIE O ROZWIĄZANIU UMOWY KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO

1. DANE KLIENTA
Imię i nazwisko lub nazwa ﬁrmy

PESEL lub KRS¹

NIP²

Numer klienta

Adres zamieszkania / siedziby
Ulica

Numer domu

Dane kontaktowe
Numer telefonu

Numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Kod pocztowy

Miejscowość

E-mail

Dane adresowe do wysyłki faktury rozliczenia końcowego jeżeli inne niż zamieszkania / siedziby
Ulica
Numer domu
Numer lokalu

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU, W KTÓRYM NASTĘPUJE POBÓR PALIWA GAZOWEGO
Numer umowy

Numer PPG

Stan gazomierza na dzień złożenia Oświadczenia

Data odczytu stan gazomierza

Ulica

Numer domu

Numer lokalu

Numer fabryczny gazomierza

Kod pocztowy

Miejscowość

3. OŚWIADCZENIE KLIENTA
3.1. Rozwiązuję Umowę o numerze wskazanym w pkt. 2 na podstawie, której dostarczane jest paliwo gazowe do obiektu wskazanego w pkt. 2³:
za porozumieniem stron z dniem

-

-

r.,⁴

z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego w Umowie, licząc od daty złożenia niniejszego Oświadczenia,
deklarowany termin demontażu gazomierza

-

-

r.⁵

Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania wszelkich należności wobec EWE, wynikających z rozwiązanej Umowy, której dotyczy niniejsze oświadczenie, w tym za
pobrane paliwo gazowe, na podstawie wskazań gazomierza w chwili wykonania ostatecznego odczytu.
3.2. W przypadku nadpłaty powstałej w wyniku rozliczenia końcowego dotychczasowej Umowy całość nadpłaty przekazać³:
na rachunek bankowy
Imię i nazwisko lub nazwa ﬁrmy właściciela rachunku

Nazwa banku

Numer rachunku

zaliczyć na poczet należności na konto rozrachunkowe umowy
Numer umowy

3.3. Oświadczamy, że zainstalowany układ pomiarowy³
Głównego Urzędu Miar i EWE.

jest

nie jest

sprawny i zewnętrznie nieuszkodzony oraz posiada nienaruszone plomby legalizacyjne

¹ PESEL dotyczy osób ﬁzycznych i wspólników spółek cywilnych. KRS dotyczy podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego
² dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób ﬁzycznych prowadzących działalność gospodarczą, w przypadku spółek cywilnych należy podać NIP wspólników oraz spółki
³ właściwe zaznaczyć
⁴ co najmniej 7 dni od daty złożenia wniosku, rozwiązania umowy za porozumieniem stron z datą wskazaną przez klienta może nastąpić w przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez EWE, w przypadku braku takiej
zgody rozwiązanie umowy nastąpi z zachowaniem okresu wypowiedzenia ustalonego w umowie
⁵ w przypadku uniemożliwienia demontażu gazomierza po rozwiązaniu umowy, pobór paliwa gazowego zgodnie z zapisami Taryfy dla paliw gazowych EWE energia będzie traktowany jako nielegalne pobieranie paliwa
gazowego

3.4. Oświadczam, że w przypadku Umowy zawartej przez więcej niż jednego Odbiorcę, posiadam pisemne zgody pozostałych Odbiorców do rozwiązania Umowy ze skutkiem
dla wszystkich Odbiorców. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach
prawa, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec EWE. Zobowiązuję się, że na żądanie EWE okażę wyżej wskazane pisemne zgody.
3.5.
a)
b)
c)

Przyjmuję do wiadomości, że:
rozwiązanie Umowy za porozumieniem stron może nastąpić z zachowaniem co najmniej 7 dni od daty wpływu Oświadczenia do EWE,
rozliczenie końcowe Umowy nastąpi pod warunkiem umożliwienia przez Klienta demontażu przez EWE układu pomiarowego,
w przypadku uniemożliwienia demontażu układu pomiarowego po rozwiązaniu dotychczasowej Umowy, pobór paliwa gazowego zgodnie z zapisami Taryfy dla paliw
gazowych EWE energia będzie traktowany jako nielegalne pobieranie paliwa gazowego.

4. POWODY WYPOWIEDZENIA UMOWY⁶
sprzedaż nieruchomości,
rezygnacja z korzystania z paliwa gazowego (przestawienie na inne paliwo, jakie?)

,

wyjazd na długi okres (np. za granicę),
zmiana sprzedawcy paliwa gazowego,
inne (prosimy wymienić)

.

Data i czytelny podpis Wypowiadającego

WYPEŁNIA EWE
Uwagi

Wniosek przyjęto w

⁶ pole nieobowiązkowe, właściwe zaznaczyć

Data

Podpis, pieczątka pracownika

