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PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

 
 

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 
GAZOWEJ (GAZU KOKSOWNICZEGO) 

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

 
 
Dane wnioskodawcy: 

Imię …………………………………………………………....  

Nazwisko ……………………………………………………… 

i/lub nazwa ...…………………………………………...........  

Numer dokumentu tożsamości ………………………….….  
(wpisać rodzaj dokumentu) 

PESEL ………………………………………………………...  

NIP
1
 ……………………………………………………………  

REGON
1
 oraz PKD

1
 …………………………………………  

Miejscowość ………………………………………………….  

Ulica …………………………………………………………...  

Numer domu / lokalu ………………………………………...  

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

Telefon(y)
2
 …………………………………………………….  

Adres e-mail
2
 ………………………………………………….  

Numer konta bankowego
3
 …………………………………..  

Adres do korespondencji
2
 /   

siedziby wnioskodawcy
4
 

(jeśli jest inny niż powyżej) 

Miejscowość ………………………………………………….  

Ulica …………………………………………………………...  

Numer domu / lokalu ………………………………………...  

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

Dane osoby do kontaktu
2
 

Imię ……………………………………………………………..  

Nazwisko ………………………………………………………  

Stanowisko …………………………………………………….  

Fax ……………………………………………………………...  

Telefon ………………………………………………………….  

Telefon komórkowy ……………………………………………  

Adres e-mail ……………………………………………………  

(W przypadku, gdy jest więcej Wnioskodawców o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej, proszę o dołączenie 
danych pozostałych Wnioskodawców w załączniku na osobnej kartce. Pozostali Wnioskodawcy zobowiązani  
są do podpisania zarówno załącznika jak i wniosku).  

 
 

W oparciu o wydane warunki przyłączenia do sieci gazowej do sieci gazowej PCC Energetyka 

Blachowania Sp. z o.o. wnioskuję(my) o przyłączenie do sieci gazowej  zgodnie z warunkami nr 
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……………………………………….. z dnia ……………………… i zawarcie umowy o przyłączenie do 

sieci gazowej nieruchomości / obiektu / lokalu zlokalizowanej(ego) w 

………………………………………………przy ul. …………………….. nr działki/budynku/lokalu 

………………………………  

Planuję(my) rozpocząć odbiór paliwa gazowego od dnia…………………………………………………. 

Deklaruję, że instalację gazową wykonam do dnia ………………………………………………………. . 

Przyłączenie nieruchomości / obiektu / lokalu do sieci gazowej, podpisanie umowy kompleksowej 

dostarczania paliwa gazowego oraz podanie paliwa gazowego proponuję wykonać do dnia 

……………………..r.  

Dodatkowe uwagi: 

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

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

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

1. Oświadczenia: 

1.1 Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości / obiektu / lokalu wymienionej(go) powyżej 

posiadam tytuł prawny wynikający z: 

□ prawa własności, □ prawa współwłasności, □ użytkowania wieczystego,  

□ umowy najmu, □ umowy leasingu, □ umowy użyczenia, □ inne: 

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

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

Ponadto oświadczam, że: 

□ posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych 

□ nie posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń i instalacji 

gazowych
4
 W ramach wyżej wymienionego prawa mogę pobierać paliwo gazowe  

do urządzeń gazowych. 

1.2 □ nie posiadam tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości/obiektu/lokalu 

wymienionej(ego) powyżej.  
 

Zobowiązuję się do okazania na każde żądanie PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. 
z o.o. dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z 
przyłączanej(go) nieruchomości / obiektu / lokalu. 
 
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA 
Sp. z o.o. o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do w/w nieruchomości / 
obiektu / lokalu określoneg) we wniosku, w szczególności o utracie przedmiotowego 
tytułu prawnego 
 
Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym 
stanem faktycznym i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o ich zmianie. 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych5: 

 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu określenia warunków 
przyłączenia do sieci gazowej, zawierania i realizacji umów o przyłączenie do sieci gazowej, 
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wystawiania faktur oraz marketingu własnych produktów i usług jest PCC ENERGETYKA 
BLACHOWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Szkolnej 15. Podanie 
tych danych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z art. 23 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 5 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) 
 
Wnioskodawcy oraz osobom wskazanym we wniosku przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych oraz ich poprawiania. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. 
 

□ Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych przez PCC ENERGETYKA 

BLACHOWNIA Sp. z o. o. w celach marketingowych obejmujących marketing produktów i 
usług innych podmiotów, a także na ich udostępnianie innym podmiotom realizującym ww. 
cele. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez PCC 
ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. w celach marketingowych również  
w przyszłości. 
Uwaga: Oświadczenie zawarte w niniejszym punkcie jest dobrowolne. 
 
Sposób odbioru dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia do sieci 
gazowej i/ lub umowy o przyłączenie do sieci gazowej: 

□ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny 

□ w siedzibie PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 

 
Załączniki: 

1. Aktualny odpis KRS, wpis w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej  

lub uchwała organu założycielskiego (kopia)
1
. 

2. Decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) bądź inny dokument urzędowy 

poświadczający NIP (kopia)
1
. 

3. Pełnomocnictwo do podpisania umowy (gdy umowa o przyłączenie do sieci gazowej jest 

podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną  

w KRS / wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej do reprezentacji 

przedsiębiorcy) - oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę 

zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzona kopia - 

jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego lub inny dokument, z którego 

wynika umocowanie do podpisania umowy. 

 

Uwaga: 

 

W przypadku braku miejsca do wpisania informacji na druku wniosku, można je umieścić na 

dodatkowej kartce, którą należy podpisać  i spiąć z wnioskiem. 

 

W przypadku przedsiębiorcy oświadczenie podpisują osoby uprawnione do jego reprezentowania 

wykazane w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy (np. KRS, wpis w Centralnej Ewidencji 

Informacji o Działalności Gospodarczej) lub w pełnomocnictwie.  
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……………………………………….                     ……………………………………………………………… 

Miejscowość, data czytelny podpis wnioskodawcy / wnioskodawców lub osób ich 
reprezentujących 

 
1. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. 
2. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą. 
3. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą. 

Informacja służy jedynie ułatwieniu dokonania zwrotu na konto klienta ewentualnej nadpłaty powstałej po rozliczeniu 
kosztów inwestycji przyłączenia do sieci gazowej. 

4. W przypadku klientów wnioskujących o przyłączenie do sieci gazowej, brak posiadania zgody wszystkich współwłaścicieli 
może być powodem odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej. 

5. Dotyczy osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą. 

 
 
 
 
 
 

WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE PRZYJMUJĄCE WNIOSEK 

Wniosek przyjęto w: ………………………………………………………………………………..   

Nazwa komórki organizacyjnej, data wpływu …………………………….................................r.  

 

 

 

 

………………………………….. 
Podpis, pieczątka pracownika 

 


