
Sprzedawca:  

Beskidzka Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu (34-300), przy ul. Ks. Prałata Stanisława Słonki 20A, wpisana 

do rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000406871, NIP 6372190738, REGON 122490136. 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY 

O WYBORZE SPRZEDAWCY REZERWOWEGO 
 

Dane Odbiorcy (imię, nazwisko/ nazwa firmy, NIP, adres siedziby) oraz adres punktu poboru Paliwa Gazowego:  

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

Punkt(y) Poboru (adres(y)): ……………………………..…….………………………………………………………… 

ID punktu wyjścia (nadane przez OSD): ……………………………………………………..…………………….……. 

Moc przyłączeniowa (kWh/h): ………………………………………………………………………………………….. 

 
Odbiorca wskazuje jako Sprzedawcę rezerwowego Paliwa Gazowego dla Punktu(ów) Poboru Gazu 

wymienionego(ych) powyżej następujące Przedsiębiorstwo energetyczne inne niż Beskidzka Energetyka Sp. z o.o. 

(podstawa prawna art. 5aa ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm. – dalej 
„Prawo energetyczne”): 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(Nazwa Sprzedawcy rezerwowego oraz adres siedziby) 

 
 

Wyżej wskazane przedsiębiorstwo ujęte jest na liście sprzedawców rezerwowych paliwa gazowego OSD Polska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

W przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy kompleksowej dostarczania Paliw Gazowych przez 

Beskidzką Energetykę Sp. z o.o. upoważniam OSD do zawarcia w Moim imieniu i na Moją rzecz umowy sprzedaży 
rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym 

powyżej przedsiębiorstwem energetycznym pełniącym rolę sprzedawcy rezerwowego. 

Odbiorca nie wskazując Sprzedawcy rezerwowego, lub w przypadku gdy wskazany powyżej Sprzedawca rezerwowy 
nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał sprzedaży rezerwowej, oświadcza, że został poinformowany, iż rolę 

sprzedawcy z urzędu dla Odbiorców przyłączonych do sieci OSD PSG Sp. z o.o. 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. 
(Podstawa prawna art. 5aa ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm. – dalej 

„Prawo energetyczne”). 

Powyższe oświadczenie nie jest wnioskiem o uruchomienie procesu zmiany sprzedawcy w trybie i na zasadach 
określonych w art. 4j Prawa energetycznego. 

 

 

                                                      . 

……………..………..………………………………………… 
(miejscowość, data, imię, nazwisko, czytelny podpis Odbiorcy, pieczątka) 


