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WNIOSEK 
o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego 

 

*Nr wniosku:………………………. 

*Data złożenia:…………………….. 

 

1.  Wnioskuję o zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego. 

2. Wnioskodawca: 

Nazwa 

................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

Nr KRS………………………….REGON……………………….……..NIP……………………….………… 

Adres siedziby………………………………………………………………………………………………...... 
(Kraj, kod pocztowy, Miasto, Gmina, Miejscowość, ulica, nr domu, lokalu) 

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

Adres korespondencyjny…………………………………………………………………………………….... 
  (Kraj, kod pocztowy, Miasto, Gmina, Miejscowość, ulica, nr domu, lokalu) 

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

Dane osoby upoważnionej do kontaktów…………………………………………………………………… 
    (Imię, Nazwisko, Stanowisko, e-mail, telefon, fax, telefon kom.) 

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

 
3. Wniosek dotyczy: 

□  Nowy wniosek 

□  Zmiana umowy z dnia…….……………nr ……………………………………….….. ………………… 

□  Zmiana lub uzupełnienie Wniosku z dnia………….……………..nr ………….……………………… 

 

4. Wnioskodawca: 

□  Odbiorca końcowy 

□  Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje/promesę**** na obrót paliwami gazowymi  

nr……………………z dnia……………..…… ważna do dnia ………………….… 

□  Przedsiębiorstwo energetyczne nie posiadające koncesji na obrót paliwami gazowymi  

□  Sprzedawca z urzędu 
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5. Dane dotyczące wnioskowanej usługi dystrybucji: 

Planowany termin rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji………….......................................... 

Planowany termin zakończenia świadczenia usługi dystrybucji…………..... .................................... 

 

6. Rodzaj paliwa gazowego: Gaz ziemny wysokometanowy Grupa E (GZ50)** 

7. Punkty wejścia do systemu dystrybucyjnego: 

 

Liczba stref 
dystrybucyjnych 

objętych wnioskiem 

Liczba punktów wejścia 
do systemu 

dystrybucyjnego objętych 
wnioskiem 

Suma mocy umownych 

 

[m3/h] 

Suma ilości 
rocznych 

[m3] 

    

Wypełnić zgodnie z Załącznikiem 6A i 6B. 

Ciśnienie paliwa gazowego w punktach dostawy – zgodnie z Załącznikiem 6A. 

 

8. Punkty wyjścia z systemu dystrybucyjnego: 

 

Liczba stref 
dystrybucyjnych 

objętych wnioskiem 

Liczba punktów wyjścia z 
systemu dystrybucyjnego 

typu WR objętych 
wnioskiem 

Suma mocy umownych 

 

[m3/h] 

Suma ilości 
rocznych 

[m3] 

    

Wypełnić zgodnie z Załącznikiem 6A. 

 

Liczba stref 
dystrybucyjnych 

objętych wnioskiem 

Liczba punktów wyjścia z 
systemu dystrybucyjnego 

typu WS objętych 
wnioskiem 

Suma ilości 
rocznych 

[m3] 

   

Wypełnić zgodnie z Załącznikiem 6B. 

 

Ciśnienie paliwa gazowego w punktach wyjścia – zgodnie z Załącznikami 6A i 6B. 

 

9. Załączniki do Wniosku: 

 

□ - Aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej 

□ - Dokument nadania numeru statystycznego REGON 

□ - Dokument nadania numeru NIP 

□ 
- Koncesja/Promesa**** na obrót gazem wystawiona przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki 

□ - Załącznik 6 A – Punkty wejścia i wyjścia z systemu dystrybucyjnego 

□ - Załącznik 6B – Punkty wejścia i wyjścia z systemu dystrybucyjnego 
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□ - Pełnomocnictwa zgodnie z pkt. IV.3.2.b. I części IRiESD 

□ - Wyciąg z umowy zawierający potwierdzenie zakupu paliwa gazowego  

□ - Wyciąg z umowy zawierający potwierdzenie transportu paliwa gazowego do punktu 
wskazanego jako umowny punkt wejścia paliwa gazowego do systemu 
dystrybucyjnego  

□ - Wyciąg z umowy zawierający potwierdzone dane techniczne transportu paliwa 
gazowego za punktem wskazanym jako umowny punkt wyjścia  

□ - Wielkość zamówionej mocy umownej 

□ - Propozycję sposobu wniesienia zabezpieczeń finansowych zgodnie z punktem 
V.1.2. części  I IRiESD 

□ Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

□ - Inne informacje mające wpływ na realizację usługi dystrybucji*** 

□ …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………..……………….......................................................................... 
 (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania  Wnioskodawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*     Wypełnia „Huta Pokój” S.A.  

**   „Huta Pokój” S.A. . dystrybuuje od punktu wejście do systemu dystrybucyjnego do punktu wyjścia z systemu: Gaz ziemny  

   wysokometanowy Grupa E (GZ50) o jakości określonej w IRiESD. 

***  W przypadku posiadania takich informacji prosimy je przedstawić w oddzielnym załączniku. 

**** niepotrzebne skreślić 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
 

 

Oświadczenie Wnioskodawcy*) 

 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Hutę Pokój” S.A.. z siedzibą  
w Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 79 .moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
i przechowywanych w zbiorze danych osobowych (w celu określania warunków przyłączenia do sieci 
gazowej, zawierania i realizacji umów o przyłączenie do sieci gazowej, umów dystrybucji, 
wystawiania rachunków) zgodnie z przepisami określonymi Ustawą Prawo energetyczne (tekst jedn.: 
Dz.U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

Równocześnie zastrzegam sobie prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania, a także 
w przypadkach określonych w art.32 ust.1 pkt.7 i 8 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) prawo sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania  oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom. 

 
 
 

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

( miejscowość, data)       (podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
 

Oświadczenie Wnioskodawcy
**) 

 

 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku  
i przechowywanych w zbiorze danych osobowych w celach marketingowych przez „Hutę Pokój” S.A. 
z siedzibą w Rudzie Śląskiej  przy ul. Niedurnego 79  w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. 
zm.) oraz na przekazanie - przy zachowaniu ich poufności – powyższych danych firmom realizującym 
cele marketingowe na rzecz Pomorskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. 
 
 
 
 

…………………………………..     ……………………………………………… 
( miejscowość, data)       (podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*)  podpisanie oświadczenia jest warunkiem rozpatrzenia Wniosku 
**)  podpisanie oświadczenia jest dobrowolne, brak podpisu nie wpływa na rozpatrzenia Wniosku 


