
PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 
 

WNIOSEK O ZWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG 
DYSTRYBUCJI/KOMPLEKSOWEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami) 

 

1. Dane Wnioskodawcy 

.................................................... 
Imię i nazwisko / nazwa / firma 

......................... 
KRS 

......................... 
NIP 

......................... 
REGON 
 
......................... 
PESEL 

2. Czy Wnioskodawca jest odbiorcą końcowym:                                   □TAK □NIE 

3. Czy Wnioskodawca jest przyłączony do systemu dystrybucyjnego1: □TAK □NIE 

4. Czy Wnioskodawca posiada koncesję                                            □TAK □NIE 

 

 

5. Adres zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy 

.................................................... 
Gmina 

.................................................... 
Miejscowość 

.................................................... 
Numer działki 

.................................................... 
Ulica, numer domu, lokalu 

.................................................... 
Kod pocztowy, poczta 

7. Adres do korespondencji2 

.................................................... 
Gmina 

.................................................... 
Miejscowość 

.................................................... 
Numer działki 

.................................................... 
Ulica, numer domu, lokalu 

.................................................... 
Kod pocztowy, poczta 

8. Dane kontaktowe (osoba upoważniona do kontaktów) 

.................................................... 
Imię i nazwisko 

.................................................... 
Stanowisko 



.................................................... 
Telefon  

.................................................... 
Faks 

.................................................... 
E-mail 

.................................................... 
Telefon komórkowy 

9. Sposób odbioru umowy: 

□przesłanie pocztą na adres korespondencyjny 

□osobiście w PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.3 

□przez upoważnioną osobę: 

.................................................... 
Imię i nazwisko osoby upoważnionej 

.................................................... 
Nr dokumentu tożsamości  

.................................................... 
PESEL 

10. Dane do Umowy: 

10.1. Miejsce dostarczania……………………………………………………………………………………... 

10.2. Napięcie znamionowe……..……………………………………………………………………………... 

10.3. Moc umowna (kW)………………………………………………………………………………………… 

10.4. Deklarowany roczny pobór energii elektrycznej (kWh)…………………………………………….. 

10.5. Okres na jaki ma być zawarta umowa…………………………………………………………………. 

10.6. Deklarowany dzień rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej……………………………… 

10.7. Wnoszę o zawarcie umowy kompleksowej □ dystrybucyjnej □ 

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych4 

11.1. Podane w niniejszym wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez PCC ENERGETYKA 
BLACHOWNIA Sp. z o.o., ul. Szkolna 15, 47 – 225 Kędzierzyn - Koźle, w celu realizacji umowy 
o świadczenie usługi dystrybucji/kompleksowej energii elektrycznej zgodnie z Ustawą z dnia 29 
sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 
Wnioskodawca potwierdza, iż został poinformowany o prawie do treści swoich danych, prawie 
ich poprawienia, a także w przypadkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych o 
prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

11.2. Wnioskodawca oświadcza, iż wyraża/nie wyraża5 zgody na przetwarzanie danych osobowych 

zawartych w niniejszym wniosku przez PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o.,  

ul. Szkolna 15, 47 – 225 Kędzierzyn - Koźle w celach marketingowych. 

12. Załączniki do wniosku6: 

12.1. Wypis ze stosownej ewidencji działalności gospodarczej, w szczególności aktualny wypis  
z Krajowego Rejestru Sądowego dla spółek prawa handlowego mających siedzibę na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

12.2. Dokumenty potwierdzające prawo osób reprezentujących Wnioskodawcę do zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań, które mogą wynikać z umowy na świadczenie usług 
dystrybucji/kompleksowej, jeżeli prawo to nie wynika z treści wypisu, o którym mowa powyżej. 

12.3. Dokument poświadczający nadaniu numeru identyfikacji podatkowej dla celów podatku  
od towarów i usług – dla podmiotów mających siedzibę na terenie państw – członków Unii 
Europejskiej. 



12.4. Dokument nadania numeru statystycznego REGON7 
12.5. Koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jeżeli konieczność jej posiadania 

wynika z przepisów Ustawy Prawo Energetyczne. 
12.8. Inne załączniki: 
12.8.1. .................................................... 

12.8.2. .................................................... 
_________________________________________________________________________________ 
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować 
odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, również w przypadku roszczeń osób trzecich 
wobec przedsiębiorstwa energetycznego. 
Zobowiązuje się, że przed zawarciem umowy o świadczenie usług dystrybucji/kompleksowej energii 
elektrycznej przedstawię dokumenty potwierdzające zgodność danych zawartych w niniejszym wniosku. 
 
 
 
………………………........................           …………………………………………………………………….. 
Miejscowość, data                                                       Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wnioskodawcy 

 
 
 
Wypełnia OSD 
Numer wniosku: .................................................... 

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

 

 
1 dotyczy przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” w pkt 2. 
 
2 wpisać w przypadku gdy adres korespondencyjny jest inny niż adres zamieszkania/siedziby Wnioskodawcy 
3 W przypadku odpowiedzi „TAK” w pkt.2 powinien to być PCC ENERGETYKA BLACHONIA Sp. z o.o.. 
4 nie dotyczy przedsiębiorstw (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 
5 niepotrzebne skreślić 
6 wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej muszą być przedstawione w oryginale lub we właściwie uwierzytelnionych 

kopiach oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego 
7 w przypadku Wnioskodawcy posiadającego REGON 


