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OŚWIADCZENIE O WYBORZE GRUPY TARYFOWEJ 

W UMOWIE NR ________________ Z DNIA____________ 

Formularz przeznaczony jest do wyboru/zmiany grupy taryfowej w ramach grup taryfowych o tej samej wartości 
poboru paliwa gazowego (np. możliwa zmiana z W-1.1 na W-1.2., natomiast niemożliwa zmiana  z W-1.1. na 
W-2.2.). 
(W przypadku wypełnienia odręcznnego, proszę pisać dużymi literami) 

Dane Odbiorcy: 

Imię _______________________________________ Nazwisko ____________________________________________ 

Numer Umowy _____________________________________ PESEL _______________________________________ 

Nr telefonu ______________________________________ 

Adres Punktu Poboru Paliwa Gazowego: 

________________________________________________________________________________________________ 
Ulica nr domu/lokalu 

________________________________________________________________________________________________ 
Kod pocztowy, miejscowość 

Oświadczam, że z dniem _____________ deklaruję wybór/zmianę grupy taryfowej z ___________ na ___________ 

Jednocześnie zobowiązuję się do podania odczytu stanu gazomierza na ostatni dzień obowiązywania 

dotychczasowej grupy taryfowej (nie dotyczy nowo zawieranych umów kompleksowych). 

Zostałam (em) poinformowana (y), że: 

a) zmiana grupy taryfowej obowiązywać będzie od pierwszego dnia następnego miesiąca, jeżeli deklaracja została

złożona do 20 dnia bieżącego miesiąca; 

b) zmiana grupy taryfowej obowiązywać będzie od pierwszego dnia miesiąca następującego po następnym miesiącu,

jeżeli deklaracja została złożona po 20 dniu bieżącego miesiąca; 

c) w przypadku nowo zawieranych umów kompleksowych, wybór grupy taryfowej obowiązywać będzie od dnia

rozpoczęcia dostarczania paiwa gazowego; 

d) w przypadku wyboru grupy taryfowej z oznaczeniem „12T” odbiorca dokonuje odczytu stanu gazomierza w wybranym

przez siebie dniu jeden raz w miesiącu i przekazuje do ONE S.A. taki odczyt, przy czym odczyt ten powinien być

dokonany i przekazany do ostatniego dnia miesiąca. Za dzień dokonania odczytu przyjmuje się dzień jego przekazania do 

ONE S.A. W przypadku nieprzekazania odczytu stanu gazomierza, zostanie dokonane szacowanie zużycia paliwa

gazowego na ostatni dzień dla danego miesiąca; 

e) bez  zmian pozostają pozostałe postanowienia Umowy.

____________________________                                                                _____________________________ 
         Miejscowość, data                                                                                       Czytelny podpis Odbiorcy 

Pouczenie: Szczegółowe uregulowania dotyczące zasad rozliczania zawarte są w taryfie w zakresie obrotu paliwami gazowymi 

mailto:bok@poesa.pl
http://www.poesa.pl/

	W UMOWIE NR: 
	Z DNIA: 
	fill_3: 
	Nazwisko: 
	Numer Umowy: 
	PESEL: 
	Nr telefonu: 
	Ulica nr domulokalu: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	na: 


