
     

Załącznik nr 4 do Umowy o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego  
 

 

PEŁNOMOCNICTWO ODBIORCY DO ZAWARCIA REZEROWEJ UMOWY 

KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA  

PALIWA GAZOWEGO (ODBIORCA INNY NIŻ KONSUMENT) 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 

 

 
I. W związku z zawarciem umowy kompleksowej z:                                                                                                         , zwanym dalej „Sprzedawcą” 

Ja niżej podpisany:   

1. Dane Odbiorcy: 

                                                                                                                                                                                                       ..   

                                                                                                                                                                                                       ..     

Nazwa firmy/imię i nazwisko 

……………                                        ….   ..………                                  ……   …..   …..……                                     ……  … 

NIP/PESEL                                                                  REGON                                                                        KRS 

2. Adres zamieszkania/siedziby Odbiorcy: 

…………………………………………                                                                                                        ……………         …  

Kraj 

…………………………                                                           ..       ..………  …                                            ……………     …  

Gmina                                                                                                 Miejscowość 

…………………………                                    ……   ………..       …… ……                     …….   .. 

Ulica                                                                                                                              Nr domu/lokalu 

…………… …...     ………………   …………………       ….. 

Kod pocztowy                Poczta 

3. Adres do korespondencji1: 

……………………………………………………                                                                                                         …………  

Kraj 

…………………………                                                           ..       ..………  …                                            ……………     …  

Gmina                                                                                                 Miejscowość 

…………………………                                    ……   ………..       …… ……                     …….   .. 

Ulica                                                                                                                              Nr domu/lokalu 

…………… …...     ………………   …………………       ….. 

Kod pocztowy                Poczta 

4. Dane punktu poboru paliwa gazowego: 

..………………………                                                …          .  

Nr urządzenia pomiarowego 

………………………………  ……………………               …           

Nr przelicznika/rejestratora 

…………………………                                                           ..       ..………  …                                            ……………    …  

Gmina                                                                                                 Miejscowość 

…………………………                                    ……   ………..       …… ……                     …….   .. 

Ulica                                                                                                                              Nr domu/lokalu 

…………… …...     ………………   …………………       ….. 

Kod pocztowy                Poczta 

 
zwany(-a) dalej „Odbiorcą”, przyłączony(-a) do sieci Anco Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, zwaną dalej „OSD”, niniejszym upoważniam OSD 

do:  

 

1. zawarcia, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, rezerwowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z:  

 

                                                                                                                                                                                              ..   

nazwa Sprzedawcy rezerwowego innego niż Sprzedawca, zwanym(-ą) dalej „Sprzedawcą rezerwowym”, 

 

w przypadku:  

 

1) utraty przez Sprzedawcę możliwości świadczenia usługi kompleksowej,  

2) zakończenia świadczenia usługi kompleksowej zgodnie z IRiESD i niezgłoszenia lub nieskutecznego zgłoszenia do realizacji OSD 

przez Sprzedawcę umowy kompleksowej zawartej z Odbiorcą, z zastrzeżeniem, że OSD nie jest uprawniony do zawarcia 

rezerwowej umowy kompleksowej w sytuacji:  

 
1 Proszę wypełnić, gdy adres do korespondencji jest inny niż wskazany w pkt. 2 adres zamieszkania/siedziby Odbiorcy 



  
a. wstrzymania dostarczania paliwa gazowego do Odbiorcy, w przypadkach, o których mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b ust. 1,  

ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo energetyczne lub wydania niekorzystnej dla Odbiorcy decyzji przez Prezesa URE,  

b. zakończenia na wniosek Odbiorcy świadczenia usługi kompleksowej wraz z zamknięciem dopływu paliwa gazowego w Punkcie 

Poboru Paliwa gazowego. 

2. zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy rezerwowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego ze sprzedawcą 

wykonującym na obszarze działania OSD zadania sprzedawcy z urzędu w przypadku, gdy zaistniała którakolwiek z przyczyn 

wskazanych w ust. 1 pkt. 1) – 2), z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 2 lit. a) lub b), a: 

1) Sprzedawca rezerwowy nie będzie mógł zrealizować rezerwowej umowy kompleksowej, albo  

2) Odbiorca nie wskaże Sprzedawcy rezerwowego, albo 

3) OSD wstrzymał realizację umowy zawartej z wybranym Sprzedawcą rezerwowym w zakresie przyjmowania zgłoszeń nowych 

umów kompleksowych.  

II. Odbiorca przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, że:  

1. rezerwowa umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego obowiązuje od dnia zaistnienia podstaw do rozpoczęcia świadczenia 

rezerwowej usługi kompleksowej, 

2. rezerwowa umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać w każdym czasie 

wypowiedziana przez Odbiorcę, z zachowaniem okresu wypowiedzenia wskazanego w tej umowie, 

3. rezerwowa umowa kompleksowa ulega rozwiązaniu z dniem rozpoczęcia, zgodnie z IRiESD, świadczenia usługi kompleksowej na 

podstawie umowy zawartej z wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą paliwa gazowego.  

III. Odbiorca do czasu wejścia w życie rezerwowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zachowuje prawo do wskazania 

innego Sprzedawcy rezerwowego poprzez udzielenie i przekazanie OSD, za pośrednictwem Sprzedawcy, nowego pełnomocnictwa. 

IV. Pełnomocnictwo upoważnia OSD do zawierania rezerwowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego ze Sprzedawcą 

rezerwowym lub ze sprzedawcą wykonującym na obszarze działania OSD zadania sprzedawcy z urzędu wielokrotnie, w każdym przypadku 

zaistnienia przyczyn wskazanych w pkt. I. Pełnomocnik (OSD) może być drugą stroną czynności prawnej dokonywanej w imieniu Odbiorcy. 

Ograniczenia wynikającego z art. 108 zdanie pierwsze k.c. nie stosuje się. 

V. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą poinformowania OSD o udzieleniu przez Odbiorcę nowego pełnomocnictwa. Odbiorca zwalnia OSD  

z obowiązku zwrotu dokumentu pełnomocnictwa po wygaśnięciu umocowania.  

VI. Odbiorca upoważnia OSD do udzielenia dalszego umocowania swoim pracownikom lub innym osobom, z którymi OSD łączy stosunek 

prawny, w zakresie objętym umocowaniem wynikającym z niniejszego pełnomocnictwa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Anco sp. z o.o. w związku z pełnomocnictwem 

udzielonym na potrzeby zawarcia rezerwowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. 

 

 

 

 

 

 

miejscowość, data czytelny podpis Odbiorcy 

 

miejscowość, data czytelny podpis Odbiorcy 

 


