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Dane Mocodawcy/ów
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-
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Rodzaj dokumentu tożsamości
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1a. Odbiorca**
Imię

Nazwisko

Ulica

Nr budynku
Miejscowość

Nr lokalu
Kod
pocztowy

-

E-mail*
Rodzaj dokumentu tożsamości

Pesel

dowód osobisty, paszport, inny
Seria i nr dokumentu
tożsamości
Ja niżej podpisany(a) / My niżej podpisani („Mocodawcy”).
Udzielamy niniejszym pełnomocnictwa spółce Polska Grupa Gazowa 1 Sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Katowicach (40-013), przy ul. Staromiejska
6/10D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848078, NIP: 9542816429, REGON: 386427104, o kapitale zakładowym 20
000,00 zł oraz kapitale zapasowym 385 000,00 zł – opłacone w całości i upoważniam/y Spółkę do reprezentowania Mocodawcy w następującym
zakresie:
1. Dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do zmiany dotychczasowego sprzedawcy Paliwa Gazowego, w tym do
złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy kompleksowej dostarczania Paliwa Gazowego lub złożenia
oświadczenia o rozwiązaniu dotychczasowej umowy kompleksowej dostarczania Paliwa Gazowego na zasadzie porozumienia stron, jak
również do cofnięcia w każdym czasie złożonych uprzednio oświadczeń woli; Powyższe obejmuje uprawnienie Spółki do wypowiedzen ia
pełnomocnictw udzielonych przez Mocodawcę dotychczasowemu sprzedawcy Paliwa Gazowego;
2. Dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy oraz złożenia wymaganej
dokumentacji właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego w celu realizacji umowy kompleksowej dostawy i sprzedaży Paliwa
Gazowego zawartej ze Spółką;
3. Dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do uzyskania informacji odnośnie:
a. Uzyskania od dotychczasowego sprzedawcy i Operatora Systemu Dystrybucyjnego danych dotyczących aktualnie obowiązującej
umowy łączących Mocodawcę z dotychczasowym sprzedawcą Paliwa Gazowego, w tym: okresu obowiązywania umowy, punktu
poboru, numery liczników, numery ewidencyjne, przypisane Grupy Taryfowe oraz zużycie Paliwa Gazowego dla poszczególnych
punktów poboru za ostatnie 2 lata umowne;
b. Do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, koniecznych do dokonywania aktualizacji danych Mocodawcy u
Operatora Systemu Dystrybucyjnego.
4. Do udzielenia dalszych pełnomocnictw pracownikom i współpracownikom Polska Grupa Gazowa 1 Sp. z o.o. w zakresie objętym niniejszym
pełnomocnictwem.
Pełnomocnictwo stanowi integralną część zawartej umowy kompleksowej dostarczania Paliwa Gazowego zawartej pomiędzy mną/nami a Spółką.
Definicje pisane wielką literą zachowują w niniejszym Pełnomocnictwie znaczenie nadane im w umowie kompleksowej dostarczania Paliwa Gazowego
zawartej pomiędzy mną/nami a Spółką.
Pełnomocnictwo niniejsze udzielone zostaje:
a. W zakresie punktu 1 do momentu jego odwołania, ale najpóźniej do momentu skutecznej zmiany sprzedawcy dokonanej przez Spółkę.
b. W zakresie punktu 2, 3 oraz 4 do momentu odwołania, ale najpóźniej do momentu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.

____________________________________
[miejscowość i data]

____________________________________
[podpis Mocodawcy/ów]

* pola nieobowiązkowe
** wypełnić tylko w przypadku, gdy Umowę podpisują dwie osoby

Polska Grupa Gazowa 1 Sp. z o.o.
ul. Staromiejska 6/10D
40-013 Katowice

Polska Grupa Gazowa 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ul. Staromiejska 6/10D, 40-013 Katowice wpisana
do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Katowice, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848078, NIP: 9542816429, REGON: 386427104, o kapitale
zakładowym 20 000,00 zł oraz kapitale zapasowym 385 000,00 zł – opłacone w całości.
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