
Nr ewidencyjny Klienta

„Oświadczenie” wypełniają Klienci zgłaszający się w celu rozwiązania/zawarcia „UMOWY KOMPLEKSOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUGI DYSTRY
BUCJI”, którzy nie dysponują innym protokołem zdawczo-odbiorczym stwierdzającym wskazania licznika energii elektrycznej na dzień zdania/przejęcia lokalu.

Prosimy wypełniać DRUKOWANYMI literami.

Ulica

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy

Adres pod który zostanie wysłana faktura rozliczenia końcowego

Nr konta bankowego Klienta, na który zostanie zwrócona ewentualna nadpłata wynikająca z rozliczenia końcowego

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy

Ulica

Ulica

Data zdania/przejęcia lokalu

Miasto

PESEL

PESEL

Numer licznika

Poczta

REGON*

REGON*

NIP*

NIP*

Wskazanie licznika NT (taryfa nocna/szczytowa, jeżeli jest)

Wskazanie licznika WT (taryfa całodobowa lub dzienna/szczytowa, jeżeli jest)

Nr domu/nr lokalu

DANE OSOBY/FIRMY OPUSZCZAJĄCEJ LOKAL

DANE OSOBY/FIRMY PRZEJMUJĄCEJ LOKAL

DANE UKŁADU POMIAROWEGO

OŚWIADCZENIE O WSKAZANIACH LICZNIKA ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ NA DZIEŃ ZDANIA/PRZEJĘCIA LOKALU

PGE Obrót S.A.
Infolinia  tel. (+48) 422 222 222

Nr domu/nr lokalu

Nr domu/nr lokalu

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Poczta

Poczta

Miasto

Miasto

Kod pocztowy

W związku z opuszczeniem w/w lokalu proszę o rozwiązanie „Umowy kompleksowej sprzedaży energii 
elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji” z dniem przekazania lokalu. Podane w polu „Dane 
układu pomiarowego” wskazania licznika stanowią podstawę do dokonania rozliczenia końcowego. 
W przypadku jednak nie zawarcia „Umowy kompleksowej sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia 
usługi dystrybucji” przez PRZEJMUJĄCEGO lokal zobowiązuję się zapłacić wszelkie należności z tytułu 
dotychczasowej umowy do dnia jej rozwiązania.

W związku z przejęciem w/w lokalu, zobowiązuję się do zawarcia „Umowy kompleksowej 
sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji” z dniem przekazania lokalu przez 
OPUSZCZAJĄCEGO. Jednocześnie oświadczam, że podane w polu „Dane układu pomiarowego” 
wskazania licznika, stanowią podstawę do rozliczania PRZEJMUJĄCEGO z tytułu dostarczonej energii 
elektrycznej. Zobowiązuję się zapłacić należności za dostarczoną energię elektryczną i świadczenie 
usługi dystrybucyjnej począwszy od podanych wskazań licznika.

Data i czytelny podpis Osoby przekazującej lokal Data i czytelny podpis Osoby przejmującej lokal

PGE Obrót Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, 
XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000030499, NIP: 813-02-68-082, REGON: 690254559, Kapitał zakładowy: 492 640 400 zł, Kapitał wpłacony: 492 640 400 zł, www.pge-obrot.pl

* - dotyczy podmiotów prowadzących działalność gospodarczą  
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