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WNIOSEK 
    

       o świadczenie usługi dystrybucji siecią OSD 
 

Nr wniosku ................................................................. 

 

Data złożenia: ............................................................  

1. Wnioskuję o zawarcie umowy o świadczenie usługi dystrybucji paliwa gazowego 
2. Dane wnioskodawcy: 

Nazwa 

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

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

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

 

 

Adres siedziby: 

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

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

                                                                                                    (kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr lokalu) 

 

Adres korespondencyjny: 

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

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

(kraj, kod pocztowy, miejscowość, ulica nr domu, nr lokalu) 

 

 

Dane osoby upoważnionej do kontaktów: 

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

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

                      (imię, nazwisko, stanowisko, e-mail telefon kontaktowy)

 

3.  Wniosek dotyczy: 

               nowy wniosek, 

 zmiana umowy z dnia ……………..…nr ….........................…  

              zmiana lub uzupełnienie wniosku z dnia ………………..nr ……………………… 
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4. Wnioskodawca: 

 Odbiorca końcowy, 

 Przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesję/promesę na obrót paliwami 

gazowymi nr ................................................................................................z dnia ...................................................ważna 

do......................................................................... , 

 Przedsiębiorstwo energetyczne nie posiadające koncesji na obrót paliwami gazowymi,  

 Sprzedawca z urzędu. 

 

5.  Dane dotyczące wnioskowanej usługi dystrybucji: 

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

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

 

 

6.  Rodzaj paliwa gazowego: ……………………………………………………………………………………………........ 

Liczba   stref dystrybucyjnych 

objętych wnioskiem 

Liczba   punktów   wejścia z 

systemu dystrybucyjnego typu 

WR objętych wnioskiem 

Suma mocy 

umownych [kWh/h] 

Suma ilości 

rocznych [kWh] 

    

 

7.  Punkty wejścia do systemu dystrybucyjnego: 

Ciśnienie paliwa gazowego w  punktach dostawy …………. 

Liczba   stref dystrybucyjnych 

objętych wnioskiem 

Liczba   punktów   wyjścia z 

systemu dystrybucyjnego typu 

WS objętych wnioskiem 

Suma mocy 

umownych [kWh/h] 

Suma ilości 

rocznych [kWh] 

    

 

8.  Punkty wyjścia z systemu dystrybucyjnego: 
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Ciśnienie paliwa gazowego w punktach wyjścia ………………………………………. 

9. Wykaz załączników do wniosku: 

 aktualny wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej,    

 dokument nadania numeru statystycznego REGON, 

                        dokument nadania numeru NIP, 

 koncesja/promesa koncesji na obrót gazem wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji      

Energetyki, 

                       Pełnomocnictwo, 

 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 mocy zamówionej, 

 propozycja wniesienia zabezpieczenia finansowego, 

 zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

 inne informacje wpływające na realizację usługi dystrybucji. 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wnioskodawcy) 


