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Wniosek 
o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego 

 
Sposób podpisania Umowy □ on-line □ kurier DHL □ poczta 

 

□ w ilościach do 110 kWh/h □ w ilościach powyżej 110 kWh/h 
 

□ nowa przyłączana wewnętrzna instalacja gazowa W tych przypadkach wymagane jest dołączenie Wniosku o rozpoczęcie dostarczania 
paliwa gazowego. □ czasowo nieużytkowna wewnętrzna instalacja gazowa 

□ zmiana Stron umowy 
W celu zapewnienia ciągłości dostawy paliwa gazowego podpisanie umowy przez 
Wnioskującego musi nastąpić przed upływem okresu wypowiedzenia dotychczasowej 
umowy zawartej z poprzednią stroną. 

□ zmiana sprzedawcy paliwa gazowego na G.EN. GAZ ENERGIA W celu przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy wymagane jest dołączenie 
oryginału Pełnomocnictwa klienta dla G.EN. GAZ ENERGIA do Zmiany Sprzedawcy. 

 

1. Dane wnioskodawcy/ów (dalej Wnioskujący) 
 

□ Konsument (osoba fizyczna, która zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) 
imię i nazwisko  PESEL 

 
rodzaj, seria i numer dokumentu (dotyczy obcokrajowców nieposiadających nr. PESEL) 
 

adres zamieszkania 
 

e-mail1 

numer telefonu1 

imię i nazwisko  PESEL 
 

rodzaj, seria i numer dokumentu (dotyczy obcokrajowców nieposiadających nr. PESEL) 
 

adres zamieszkania 
 

e-mail1 

numer telefonu1 

adres do korespondencji2 

jeśli Wnioskujący przy zawieraniu Umowy nie będzie działał osobiście należy podać dane pełnomocnika oraz załączyć oryginał pełnomocnictwa: 
imię i nazwisko pełnomocnika 
 

PESEL 
 

data pełnomocnictwa  
 

 

W przypadku umowy zawartej przez więcej niż jednego odbiorcę, każdy z odbiorców ma prawo rozwiązać umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia 
określonego w OWU ze skutkiem dla wszystkich odbiorców. W razie wątpliwości niniejsze postanowienie uważa się za pełnomocnictwo do rozwiązania umowy 
udzielone sobie nawzajem przez odbiorców, które nie wygasa z chwilą śmierci któregokolwiek odbiorcy. 
□ znajduje zastosowanie □ nie znajduje zastosowania 

 

□ Nie konsument 
imię i nazwisko lub pełna nazwa PESEL2 

 
NIP 
 

adres siedziby 
 

adres do korespondencji  
jeżeli inny niż siedziby 

e-mail 

REGON  numer telefonu 

nazwa i numer w rejestrze przedsiębiorców  
 
reprezentowany przez 
imię i nazwisko 
 

funkcja 
 

imię i nazwisko 
 

funkcja 
 

 

2. Dane miejsca odbioru paliwa gazowego (dalej Obiekt) 
 

numer warunków / umowy o przyłączenie lub dotychczasowej 
umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego  
 
 
_  _  _  _     _  _  _  _     _  _  _  _ 

(niewymagane w przypadku nowego przyłącza) 

 
numer gazomierza      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
numer PPG     PL _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _GGEN_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

miejscowość ulica numer budynku / numer 
lokalu 

inna cecha np. nr działki 

wykaz urządzeń gazowych, w których Wnioskujący będzie odbierać paliwo gazowe w dniu rozpoczęcia jego dostarczania: 
nazwa urządzenia 
gazowego 

    

Sztuki / każde o mocy kW ….. /….. ….. /….. ….. /…..            ….. /….. 

 
1 Pola obowiązkowe w przypadku wybrania sposobu podpisu Umowy on-line  
2 W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek cywilnych. 



 

 
 

strona 2 z 2 

Wniosek 
o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego 

 
3. Oświadczenia Wnioskującego 

wnioskowany okres obowiązywania umowy □ nieoznaczony                                    □ oznaczony do dnia  _ _  .  _ _ .  _ _ _ _ 
 

termin rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego do nowej przyłączanej lub czasowo nieużytkowanej wewnętrznej instalacji gazowej 
Przyjmuję do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży paliwa gazowego nastąpi w ciągu przynajmniej 14 dni od daty doręczenia do sprzedawcy podpisanego 
egzemplarza umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego pod warunkiem spełnienia wymogów formalnych przez Wnioskującego oraz istnienia 
technicznej możliwości dostarczania paliwa gazowego do Obiektu Wnioskującego 
termin rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego w przypadku zmiany Stron umowy lub zmiany sprzedawcy na G.EN. GAZ ENERGIA 
Przyjmuję do wiadomości, że rozpoczęcie sprzedaży paliwa gazowego nastąpi po skutecznym rozwiązaniu dotychczasowej Umowy w terminie umownym. 

Wnioskowana data rozpoczęcia dostaw: _ _  .  _ _ .  _ _ _ _ 
 

tytuł prawny do korzystania z Obiektu 

□ Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionego Obiektu wynikający z:  
□ prawa własności □ prawa współwłasności □ umowy najmu □ spółdzielczego prawa do lokalu □ inne: 

na czas □ nieoznaczony / □ oznaczony do dnia    _ _  .  _ _ .  _ _ _ _ i w ramach tego prawa mogę pobierać paliwo gazowe do urządzeń gazowych. 
□ Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do korzystania z wyżej wymienionego Obiektu.  
Równocześnie przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa,  
w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia 
Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do wskazanej powyżej Obiektu. 

 
 

cel zużycia paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego 
□ 

wyłącznie w celach opałowych na potrzeby gospodarstwa domowego3, niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej ani 
zawodowej, w ilościach paliwa gazowego wskazanych we Wniosku, 

□ w innych celach określonych w „Oświadczeniu Odbiorcy o przeznaczeniu Paliwa gazowego na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”, 
które stanowi załącznik do Wniosku. 

 

Oświadczam, że posiadam status Publicznego Podmiotu Leczniczego                                        □ TAK      □ NIE 
 

4. Czy do faktur SPRZEDAWCA ma dostarczać blankiety wpłat?                     □ TAK      □ NIE 
 

5. Jeżeli wybrano dostarczenie kurierem (z wyłączeniem Odbiorców z terenu gmin Czernica i Jelcz-Laskowice) to podczas wizyty kuriera wymagana 
jest obecność wszystkich Wnioskujących. O momencie nadania przesyłki zostaną Państwo powiadomieni za pośrednictwem wiadomości sms. 

6.  Deklarowana roczna wielkość zużycia paliwa gazowego dla klientów odbierających paliwo gazowe w ilości do 110 kWh/h: ……………….… m3/rok  
 

7. Zamówienie mocy umownej i zużycia paliwa gazowego dla roku gazowego w podziale na miesiące przez odbiorców odbierających paliwo gazowe 
w ilości powyżej 110 kWh/h 

moc umowna w 
kWh/h                 

 1. październik 
kWh 

4. styczeń 
kWh 

7. kwiecień 
kWh 

10. lipiec 
kWh 

  2. listopad 
kWh 

5. luty 
kWh 

8. maj 
kWh 

11. sierpień 
kWh 

 
 3. grudzień 

kWh 
6. marzec 

kWh 
9. czerwiec  

kWh 
12. wrzesień 

kWh 
 

8. Dane kontaktowe osoby do uzgodnień związanych z realizacją Umowy 

imię i nazwisko 
 

funkcja 
 

e-mail numery telefonów dostępność w dniach i godzinach 
 

Wnioskujący przyjmuje do wiadomości 
1. Administratorem danych osobowych jest G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgórne. W razie 

pytań możecie się Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (Magdalena Szczytko-Sołtysiak) za pomocą e-mail: iod@gen.com.pl lub 
wysyłając korespondencję na wskazany powyżej adres z dopiskiem „ochrona danych osobowych” 

2. Wypełniając Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego nasza firma będzie przetwarzać dotyczące Państwa dane osobowe, w celu 
podjęcia działań prowadzących do zawarcia umowy. Podstawę prawną przetwarzania stanowi w takim wypadku art. 6 ust. 1 lit. B. Podanie danych jest dobrowolne, 
jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

3. Mogą Państwo zdecydować się na zawarcie umowy z G.EN.GAZ Energia drogą online, przy wykorzystaniu dedykowanego narzędzia. Jest to całkowicie dobrowolne, 
jednak w takim wypadku niezbędne będzie podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu. 

4. Mogą Państwo żądać od nas: uzyskania dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, przeniesienia Waszych danych 
osobowych, powszechnie używanym wycofania zgody wyrażonej na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku zastrzeżeń związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. 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)  

Uwaga: wzorzec umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. udostępnia w swoim serwisie internetowym 
pod adresem: www.gen.com.pl.                     Pobierz aplikację 

 Google Play    App Store 
 

 
 
 
 

 
3 Za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. 

Szanowny Kliencie, masz pytanie? 
Udzielimy odpowiedzi:  
• Infolinia 801 429 429* / +48 61 896 65 29 (z tel. kom. i z zagranicznych).  

Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.  
• eBOK: ebok.gen.com.pl 
• aplikacja mobilna G.EN. 
• elektroniczna poczta e-mail: bsg@gen.com.pl 
* Opłata zgodnie z cennikiem operatora. 
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