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□ w ilościach do 110 kWh/h
□ w ilościach powyżej 110 kWh/h
data pełnomocnictwa
PESEL
imię i nazwisko pełnomocnika
jeśli Wnioskujący przy zawieraniu Umowy nie działa osobiście należy podać dane pełnomocnika:
numer telefonu1
e-mail1
adres zamieszkania / siedziby
rodzaj, seria i numer dokumentu (dotyczy obcokrajowców nieposiadających nr. PESEL)
PESEL/ NIP
imię i nazwisko / pełna nazwa
numertelefonu1
e-mail1
rodzaj, seria i numer dokumentu (dotyczy obcokrajowców nieposiadających nr. PESEL)
PESEL/ NIP
imię i nazwisko / pełna nazwa
każde o mocy kW
sztuki
nazwa urządzenia gazowego
wykaz urządzeń gazowych, w których Wnioskujący będzie odbierać paliwo gazowe w dniu rozpoczęcia jego dostarczania:
inna cecha
numer budynku / numer lokalu
ulica
miejscowość
numer warunków / umowy o przyłączenie lub dotychczasowej umowy dostarczania paliwa gazowego
adres zamieszkania / siedziby
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1 Pola nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.
2. Dane miejsca odbioru paliwa gazowego (dalej Obiekt)
1. Dane wnioskodawcy/ów (dalej Wnioskujący)
Rozpoczęcie dostawy paliwa gazowego może nastąpić tylko w przypadku zawarcia przez Wnioskującego ze sprzedawcą umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. udostępnia w swoim serwisie internetowym pod adresem: www.gen.com.pl.
Uwaga! właściwe pola zakreślić:
1
Wniosek
o rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego
1
1
1
przez
przez
c nowej / modernizowane / rozbudowanej
a) na podstawie oświadczenia kierownika budowy
posiadającego uprawnienia 
budowlane
wydane przez
i została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę z dnia
numer
wydanej przez
,
oraz przepisami, a także dopuszczona do użytkowania,
b) została zakończona i poddana głównej próbie szczelności z wynikiem pozytywnym przeprowadzonej w dniu
z uprawnieniami numer
.
c) przewody spalinowe i wentylacyjne zostały odebrane końcowo i poczytywanie zaopiniowane  - protokół odbioru końcowego przewodów spalinowych
i wentylacyjnych o
oraz i/lub opinię kominiarską z dnia
sporządzoną przez
potwierdzającą wykonanie
przewodów spalinowo wentylacyjnych zgodnie z projektem budowlanym, ich drożność oraz prawidłowość podłączenie i użytkowania urządzeń gazowych.
c wyłączonej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy
a) została poddana głównej próbie szczelności z wynikiem pozytywnym                    przeprowadzonej w dniu
z uprawnieniami numer
.
b) przewody spalinowe i wentylacyjne zostały odebrane końcowo i poczytywanie zaopiniowane  - protokół odbioru końcowego przewodów spalinowych
wentylacyjnych
z dnia
oraz i/lub opinię kominiarską z dnia
potwierdzającą drożność
oraz prawidłowość podłączenie i użytkowania urządzeń gazowych.
c wyłączonej z użytkowania na okres krótszy niż 6 miesięcy i nie prowadzono prac na instalacji gazowej oraz spalinowo-wentylacyjnej.
5
4
3
2
1
Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. ul. St. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować na adres e-mail: iod@gen.com.pl lub wskazany powyżej. Dane z Wniosku przetwarzane są w celu rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego (art. 6 ust 1. lit b RODO). Przysługuje Państwu prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia oraz sprzeciwu w związku z przetwarzanymi przezG.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. Państwa danymi osobowymi. Pełne informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych możecie uzyskać na naszej stronie internetowej: www.gen.com.pl w zakładce ,,Ochrona danych osobowych”.
(data i czytelny podpis Wnioskującego)
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telefoniczne Biuro Obsługi Klienta pod numerem telefonu:  801 429 429eBOK: ebok.gen.com.plaplikacja mobilna G.EN.elektroniczna poczta e-mail: bsg@gen.com.pl




Szanowny Kliencie, masz pytanie?
Udzielimy odpowiedzi:
Pobierz aplikację
!
6. Wnioskujący przyjmuje do wiadomości.
4. Wnioskodawca zobowiązuje się na żądanie G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. dostarczyć dokumenty wymienione w pkt 3.
5. Załączniki:
3. Wnioskodawca oświadcza, że wniosek dotyczy wewnętrznej instalacji gazowej w Obiekcie wskazanym w pkt. 2.
Wniosek
o rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego
sporządzoną przez
Wniosek o rozpoczęcie dostarczania paliwa gazoweg
gaz
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