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 Pełnomocnictwo     
do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy 
  

dla Konsumentów 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ja/My niżej podpisany/a/i udzielam/y niniejszym pełnomocnictwa na rzecz: 

 

ENERGA-OBRÓT SA, 80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  

KRS 0000280916, NIP 957-096-83-70, REGON 220418835, kapitał zakładowy (wpłacony w całości) 372 533 800,00 zł do: 

1. powiadomienia właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego o zawarciu umowy kompleksowej z ENERGA-OBRÓT SA (umowy sprzedaży paliwa gazowego  

i świadczenia usług dystrybucji) oraz o planowanym terminie rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego; 

2. złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji)  

bądź umowy sprzedaży paliwa gazowego lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy kompleksowej (umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług 

dystrybucji) bądź umowy sprzedaży paliwa gazowego w trybie zgodnego porozumienia stron; 

3. złożenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego oświadczenia o całkowitym lub częściowym wypowiedzeniu lub rozwiązaniu dotychczas obowiązującej 

umowy kompleksowej (umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji) bądź umowy sprzedaży paliwa gazowego; 

4. uzyskania od dotychczasowego sprzedawcy paliwa gazowego informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie obowiązywania, okresie wypowiedzenia dotychczas 

obowiązującej umowy kompleksowej (umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji) bądź umowy sprzedaży paliwa gazowego i informacji o wyniku 

weryfikacji oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej (umowy sprzedaży paliwa gazowego i świadczenia usług dystrybucji) bądź 

umowy sprzedaży paliwa gazowego; 

5. wyrażenia zgody na przetwarzanie przez właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy paliwa gazowego, 

zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Jednocześnie oświadczam/y, iż jestem/śmy w posiadaniu tytułu prawnego do obiektu/ów wymienionego/ych poniżej: 

Lp. 

Adres obiektu stanowiącego miejsce dostarczania paliwa gazowego  

ulica 
nr budynku  

/ lokalu 
kod pocztowy miejscowość 

     

     

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ENERGA-OBRÓT SA do udzielania dalszych pełnomocnictw. 

 
 
          ODBIORCA 

 
 
 
 

 

  

 
data czytelny podpis Odbiorcy lub osoby uprawnionej 

do jego reprezentacji 
 

 
 

dane Klienta  

imię i nazwisko  
                            

PESEL          

rodzaj dokumentu  
tożsamości  seria i numer  

stały adres zamieszkania  

ulica  numer domu  numer lokalu  

miejscowość  kod pocztowy  


