
 

 

 

 
WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI KOMPLEKSOWEJ 

WRAZ Z PEŁNOMOCNICTWEM DO WNIOSKOWANIA DO OSD O UDO STĘPNIENIE DANYCH 
NIEZBĘDNYCH DO ZAWARCIA UMOWY 

Ja/My ni żej podpisani, 

imię i nazwisko  

adres zameldowania 
ulica, osiedle, plac itp. nr domu 
kod pocztowy miejscowość 

adres do korespondencji 
(jeżeli inny niż zameldowania) 

ulica, osiedle, plac itp. nr domu 
kod pocztowy miejscowość 

adres e-mail  nr telefonu  
PESEL   

seria, numer i nazwa 
dokumentu tożsamości  

zwany/a/ni dalej Wnioskodawc ą 

1. Wnoszę/wnosimy do ENEA S.A. , ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, REGON 630139960, NIP 777-00-20-640 zarejestrowanej 
w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS: 0000012483, kapitał zakładowy: 441 442 578 PLN, opłacony w całości („ENEA S.A.”), 
o zawarcie umowy o świadczenie usługi kompleksowej („Umowa”) dla następującego Obiektu: 

nazwa Obiektu  

adres Obiektu 
ulica, osiedle, plac itp. nr domu 
kod pocztowy miejscowość 

nr PPE  (nr ewidencyjny 
w przypadku braku nr PPE)  

nr licznika  Moc umowna* [kW]  
wnioskowany okres rozliczeniowy 

wg Taryfy OSD*  wnioskowana grupa taryfowa 
OSD wg Taryfy OSD*  

2. Upoważniam/upoważniamy ENEA S.A. do dokonania w imieniu Wnioskodawcy wszelkich czynności, w tym składania 
oświadczeń woli i wiedzy oraz zasięgania informacji, w celu uzyskania od właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
(„OSD”) wszystkich danych niezbędnych do zawarcia Umowy, dotyczących Obiektu wskazanego w pkt 1 powyżej, 
do którego na podstawie Umowy ma być dostarczana energia elektryczna. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia 
do udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie obejmującym udzielone pełnomocnictwo. 

3. Oświadczam/oświadczamy, że zostałem/liśmy poinformowany/i, że administratorem podanych przeze mnie/nas danych 
osobowych jest ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Górecka 1 oraz o  przysługujących mi/nam na podstawie ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz.1182) uprawnieniach, w tym  o prawie dostępu 
do treści moich/naszych danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Podanie danych osobowych, których 
przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – tekst 
jednolity Dz.U. 2006, Nr 89, poz. 625, z późn. zm. oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) 
jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy. Oświadczam również, ze podałem/liśmy moje/nasze dane osobowe 
dobrowolnie. 

 
  czytelny podpis Wnioskodawcy 
  

 
  
 data (dd-mm-rrrr) 

  

*wypełnić w przypadku nowo przyłączanego Obiektu 

 Do: 
ENEA S.A.  
ul. Górecka 1 
60 – 201 Poznań 


