
 
 

 
 
 

 
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DYSTYBUCJI  

PALIWA GAZOWEGO 
 

1. Dane Wnioskodawcy 
Wnioskodawca ……..……………………………………………………………………… 
PESEL ……..……………………………………………………………………… 
NIP ……..……………………………………………………………………… 
REGON ……..……………………………………………………………………… 
Miejscowość ……..……………………………………………………………………… 
Ulica ……..……………………………………………………………………… 
Numer budynku/lokalu ……..……………………………………………………………………… 
Kod pocztowy ……..……………………………………………………………………… 
Telefon ……..……………………………………………………………………… 
Adres e-mail 
Numer konta bankowego 
Płatnik VAT TAK/NIE 

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

 
2. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej) 
Miejscowość ……..……………………………………………………………………… 
Ulica ……..……………………………………………………………………… 
Numer budynku/lokalu ……..……………………………………………………………………… 
Kod pocztowy ……..……………………………………………………………………… 

 
3. Dane osoby do kontaktu 
Imię i nazwisko ……..……………………………………………………………………… 
Stanowisko ……..……………………………………………………………………… 
Telefon ……..……………………………………………………………………… 
Adres e-mail ……..……………………………………………………………………… 

 
4. Wnioskuję o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego 

Umowa będzie zawierana w związku z prowadzoną przez Wnioskodawcę działalnością gospodarczą. 
 
5. Sposób odbioru umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego

 
 

6. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dotyczy osób fizycznych prowadzących  
i nieprowadzących działalność gospodarczą) 

Prosimy o zapoznanie się z załączoną do wniosku informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych, 
podpisanie przez osobę wskazaną we wniosku do kontaktu i odesłanie jej wraz z wnioskiem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

□ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny 
□ w miejscu złożenia wniosku 

PCC Rokita SA 
ul. Sienkiewicza 4 

56-120 Brzeg Dolny 



Załączniki 
1. Dokumenty potwierdzające formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, w przypadku, gdy 

nie będzie istniała możliwość jej sprawdzenia przez PCC Rokita SA w drodze elektronicznego dostępu 
do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowego Rejestru 
Sądowego (KRS). 

2. Pełnomocnictwo lub dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania 
w jego imieniu zobowiązań, o ile potwierdzenie takie nie znajduje się w CEiDG lub KRS. 

3. Dokument poświadczający nadanie numeru identyfikacji podatkowej dla celów podatku od towarów  
i usług dla podmiotów mających siedzibę na terenie państw Unii Europejskiej, o ile informacja ta nie 
znajduje się w CEiDG lub KRS. 

4. Wnioskodawca posiadający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - dokument poświadczający 
nadanie numeru statystycznego REGON, o ile informacja ta nie znajduje się w CEiDG lub KRS. 

5. Wnioskodawca wykonujący działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - odpis koncesji, promesę 
koncesji. 

6. Osoby uprawnione do przekazywania informacji o zmianach danych niewymagających Aneksów do 

Umowy. 

7. Dane do kontaktu operacyjnego służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych. 
 
 
 

……………………………………………… ……………………………………………… 
Miejscowość, data Czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby 

reprezentującej 
 
 

Informacje uzupełniające: 
� Wniosek należy wypełnić czytelnie. 
� Przyjmujący wniosek może zlecić Wnioskodawcy konieczność uzupełnienia Wniosku o brakujące 

dane.  
� Wniosek należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Centrum Energetyki PCC Rokita SA.  


