
 

 
 

 

 

 

 
 
 

1. Numer wniosku o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego zwany dalej Wnioskiem –wypełnia 

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zwany dalej OSP (Operator Systemu 

Przesyłowego). 

2. Data złożenia Wniosku do OSP - wypełnia OSP. 

3. Proszę wpisać pełną nazwę prawną podmiotu składającego Wniosek zwanego dalej Wnioskodawcą.  

4. Proszę wpisać numer KRS Wnioskodawcy. 

5. Proszę wpisać numer REGON Wnioskodawcy.  

6. Proszę wpisać numer NIP Wnioskodawcy.  

7. Proszę wpisać adres siedziby Wnioskodawcy w poniższych polach (kraj, kod pocztowy, miasto, ulica, nr 

domu, lokalu).   

8. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku, gdy adres korespondencyjny Wnioskodawcy jest inny niż adres 

siedziby, oraz wpisać dane w poniższych polach (kraj, kod pocztowy, miasto, ulica, nr domu, lokalu).  

9. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku, gdy Wnioskodawca jest odbiorcą końcowym uprawnionym do 

wyboru sprzedawcy paliwa gazowego.  

10. do 16. Proszę wpisać imię, nazwisko oraz pozostałe wymagane dane upoważnionego przedstawiciela 

Wnioskodawcy do bieżących kontaktów z OSP w sprawie złożonego Wniosku. 

17. do 23. Proszę wpisać imię, nazwisko oraz pozostałe wymagane dane drugiego upoważnionego 

przedstawiciela Wnioskodawcy do bieżących kontaktów z OSP w sprawie złożonego Wniosku. 

24. Proszę zaznaczyć pole w przypadku, gdy Wnioskodawca załącza do wniosku wymagany aktualny 

wypis z KRS lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej. 

25. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku, gdy Wnioskodawca załącza do wniosku wymagany dokument 

nadania numeru statystycznego REGON.  

26.  Proszę zaznaczyć pole w przypadku, gdy Wnioskodawca załącza do wniosku wymagany dokument 

nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP. 

27. Proszę zaznaczyć pole w przypadku, gdy Wnioskodawca załączył do wniosku dokumenty 

potwierdzające prawo osób podpisujących formularze do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w 

jego imieniu a prawo to nie wynika z KRS ani z wypisu z ewidencji działalności gospodarczej. 

28. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym i 

posiada koncesję na przesyłanie paliwa gazowego i wpisać w polu obok jej numer.  

29. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym i 

posiada koncesję na dystrybucję paliwa gazowego i wpisać w polu obok jej numer.  

30. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym i 

posiada koncesję  na obrót paliwem gazowym na terenie RP i wpisać w polu obok jej numer.  

31. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym i 

posiada koncesję na magazynowanie paliwa gazowego i wpisać w polu obok jej numer.  

32. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym i 

posiada koncesję na obrót paliwem gazowym poza granicami RP i wpisać w polu obok jej numer.  

33. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem energetycznym i 

posiada koncesję związaną z magazynowaniem i regazyfikacją LNG i wpisać w polu obok jej numer. 

34. Proszę zaznaczyć pole w przypadku, gdy Wnioskodawca załączył pełnomocnictwo do udziału w 

aukcjach. 

35. Proszę wymienić poniżej inne, niewymienione wyżej dokumenty załączane do wniosku. 
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