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Nr                                                                        . 

 

             

  

Umowa zawarta dnia  w 

 

pomiędzy: Fortum Marketing and Sales Polska Spółka Akcyjna, ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk, Kapitał Zakładowy i wpłacony: 17 243 207 zł, NIP 

7811861610, REGON 301677244, KRS 0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS, zwaną w dalszej 

części „Sprzedawcą” reprezentowaną przez: 

 

      

oraz 

      

Nazwa firmy/ podmiotu 

      

Siedziba i adres: (ulica/ nr domu/ nr lokalu/ miejscowość/ kod pocztowy/ poczta) 

      

Siedziba i adres korespondencyjny – dla miejsca wysyłania faktury (o ile inny niż siedziby) 

                    

Kapitał zakładowy / Kapitał wpłacony  Numer NIP  REGON 
 

w imieniu i na rzecz którego działa Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, 

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374001, NIP 5252496411, REGON 142739519, reprezentowana przez: 
 

1………………………………. 

2……………….. 
 

Zwaną dalej „Odbiorcą” 

 
§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na sprzedaży i dostawie Paliwa Gazowego przez Sprzedawcę do 

Punktu/ Punktów Zdawczo-Odbiorczego / Zdawczo- Odbiorczych, których wykaz znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, ustalenie praw i 
obowiązków Stron niniejszej Umowy a także zasad ich odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków Umowy.  

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta z dniem zaprzestania dostarczania Odbiorcy Paliwa Gazowego przez dotychczasowego sprzedawcę tj. dacie wskazanej 

przez OSD  na czas nieokreślony. Umowa wchodzi w życie z dniem Jej zawarcia oraz od tego dnia następuje rozpoczęcie dostaw. 

3. Strony zgodnie postanawiają, iż integralną częścią niniejszej Umowy są Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego z dnia 

27.11.2019 („OWU”) oraz wszystkie załączniki do Umowy, a Odbiorca oświadcza, że załączniki do Umowy, w tym OWU, zostały mu doręczone przy 

zawarciu Umowy. 
4. Zamówienie na Paliwo Gazowe w poszczególnych Miesiącach Gazowych oraz zamówienie Mocy Umownej określa Załącznik nr 1. Moc Umowną określa 

się zgodnie z Mocą Umowną obowiązującą u dotychczasowego sprzedawcy. Zasady zmiany Mocy Umownej określa Taryfa Operatora i IRIESD/IIRESP. 

5. Zmiana Zamówienia na kolejne lata (miesiące) obowiązywania Umowy dokonywana jest według zasad określonych w Rozdziale IV. OWU. 
6. Odbiorca wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego logotypu lub znaku towarowego (dalej jako „Logotyp”) do celów promocyjnych Sprzedawcy 

polegających na umieszczeniu Logotypu na stronie internetowej Sprzedawcy, w drukowanych materiałach reklamowych oraz innej treści reklamowej 

rozpowszechnianej w sieci internetowej lub w mediach.  
7. Odbiorca oświadcza, że nabywany gaz na podstawie niniejszej Umowy będzie zużywany na cele energetyczne/nieenergetyczne, zgodnie z definicjami w 

OWU. 

8. Odbiorca nie jest/ jest przedsiębiorstwem energetycznym sprzedającym ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, których łączna moc zamówiona przekracza 5 MW. 

9. Wstrzymanie lub ograniczenie dostaw Paliwa Gazowego do Odbiorcy, w sytuacji gdy niezwłoczne wstrzymanie lub ograniczenie dostarczania tego Paliwa 

mogłoby powodować zagrożenie bezpieczeństwa życia, zdrowia lub środowiska, bądź uszkodzenie lub zniszczenie obiektów technologicznych Odbiorcy 
będzie możliwe w ciągu najpóźniej 7 dni od podjęcia uprawnionych działań. 

10. Właścicielem układu/układów pomiarowych oraz telemetrycznych zamontowanych u Odbiorcy jest Operator. 

 
§ 2 

1. Rozliczenia z tytułu niniejszej Umowy będą realizowane na podstawie stawek i cen zawartych w obowiązującej w czasie dostawy Taryfie Sprzedawcy 

opublikowanej na stronie internetowej Sprzedawcy: www.fortum.pl   z dnia 17.09.2018, z zastrzeżeniem, że Strony nie zawarły w tym zakresie 
odmiennego oświadczenia. W przypadku zawarcia takiego oświadczenia rozliczenia będą odbywać się na podstawie zasad w nim ujętych.    

2. Cykl odczytowy jest zgodny z cyklem odczytowym Operatora, do którego sieci przyłączony jest dany PZO dla grupy taryfowej, do której na podstawie 

taryfy Operatora dany PZO został zakwalifikowany. 
3. Odbiorca w trakcie obowiązywania Umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej Operatora na poszczególne okresy obowiązywania 

Umowy, zgodnie z postanowieniami Taryfy Sprzedawcy i Operatora. 

4. Strony ustalają następujące zasady rozliczania z tytułu świadczenia usługi kompleksowej: 
a) Rozliczanie ilości dostarczonego Paliwa gazowego odbywać się będzie na podstawie rzeczywistych wskazań układu pomiarowego w okresach 

ustalonych przez OSD, z zastrzeżeniem postanowień poniższych. 
b) Uprawniony przedstawiciel Operatora lub Sprzedawcy ma prawo odczytu stanu układu pomiarowego celem prawidłowego rozliczenia ilości pobranego 

Paliwa gazowego. 

http://www.fortum.pl/
http://www.fortum.pl/
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c) Faktury za dostarczone paliwo gazowe będą uwzględniały należności naliczone w podokresach, o których mowa w lit. d). poniżej, jeżeli naliczenie 

miało miejsce.  
d) W przypadku, gdy odczyty wskazań układu pomiarowego dla danego PZO następować będą w okresach dłuższych niż jeden miesiąc. Sprzedawca w 

trakcie trwania cyklu odczytowego może pobierać należności na podstawie prognozowanego zużycia Paliwa gazowego za miesięczne podokresy. 

Prognoza zostanie sporządzona na podstawie danych o deklarowanym zużyciu zawartych w załączniku nr 1 dla danego PZO. 

e) Należności z tytułu wystawionych faktur będą regulowane przez Odbiorcę w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wystawienia faktury. 
f) Za dzień dokonania płatności uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy  

5. Do ceny netto zostanie doliczony podatek od towarów i usług zgodnie z przepisami prawa. 
6. Faktury będą dostarczane w wersji : 

 
 tradycyjnej na adres korespondencyjny,                      elektronicznej na adres mailowy do faktur elektronicznych, 

 
7. Jeżeli Odbiorca w punkcie 6 wybrał wersję faktury elektronicznej to Odbiorca akceptuje przysyłanie przez Sprzedawcę faktur VAT w formie 

elektronicznej. Zgodnie z ustaleniami w tym zakresie - faktury będą przesyłane na adres                                                                                                          . 

z włączoną opcją „potwierdź odbiór” Odmowa potwierdzenia odczytania wiadomości jest równoznaczna z doręczeniem wiadomości i załączników danej 
wiadomości. Wycofanie akceptacji przysyłania faktur VAT w formie elektronicznej może nastąpić w drodze pisemnej lub elektronicznej na adres: 

infopolska@fortum.com, pod rygorem  uznania, że doręczenie na poprzednio podany adres e-mail było skuteczne. Strony  wzajemnie postanawiają, iż 

wycofanie akceptacji będzie skuteczne począwszy od następnego okresu rozliczeniowego po prawidłowym dostarczeniu wycofania akceptacji przez 
Odbiorcę. 

8. W przypadku zmiany po stronie Odbiorcy adresu e-mail, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Odbiorca ma obowiązek najpóźniej w dniu aktywacji nowego 

adresu e-mail przekazać Sprzedawcy informację o nowym adresie mailowym Odbiorcy, poprzez przesłanie listu poleconego lub e-mail nadany z opcją 

„potwierdź odbiór”, pod rygorem nieważności, przy czym nowy adres email Odbiorcy będzie obowiązywał od następnego okresu rozliczeniowego. Brak 

skutecznego przekazania informacji o nowym adresie e-mail będzie wywierał ten skutek, iż przesłane faktury na adres e-mail dotychczasowy będą 

traktowane jako skutecznie doręczone do Odbiorcy. 
9. Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy w formie pisemnej niezwłocznie po jej otrzymaniu tj. nie później 

niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od ich otrzymania.  

10. W przypadku przekroczenia Mocy Umownej w danym Punkcie Zdawczo - Odbiorczym, Sprzedawca pobierze od Odbiorcy opłatę za przekroczenie Mocy 
Umownej obliczoną zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie Operatora.  

11. Wszystkie techniczne warunki dostarczania Paliwa Gazowego dla danego Punktu Zdawczo-Odbiorczego są zgodne z postanowieniami IRiESP i/lub 

IRiESD odpowiedniego Operatora i przez niego określone. 
12. Strony zgodnie postanawiają, że niedostarczenie wypełnionego prawidłowo pod względem formalnym i podpisanego przez Odbiorcę oświadczenia o 

sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów gazowych przez danego Odbiorcę w danym PZO stanowiącego załącznik  do niniejszej Umowy jest 
równoznaczne z tym, że Odbiorca w danym PZO zużywa gaz na cele opałowe nie podlegające zwolnieniu z podatku akcyzowego tj. podatek akcyzowy 

zostanie naliczony zgodnie  ustawą z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.) w wysokości określonej dla 

gazu zużywanego do celów opałowych nie objętych zwolnieniem przedmiotowym i podmiotowym. 
 

§ 3 

1. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron. 
2. Stronom przysługuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym Strona 

złożyła oświadczenie o rozwiązaniu Umowy za wypowiedzeniem. 

3. Sprzedawca ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku Rażącego Naruszenia Umowy przez Odbiorcę lub jeżeli 

Odbiorca figuruje w rejestrach dłużników, w tym w szczególności w rejestrze prowadzonym na podstawie Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U.z 2019 r. poz. 681 z późn. zm.). Prawo do odstąpienia od Umowy 

przysługuje Sprzedawcy w terminie 21 dni, liczonym od dnia zawarcia Umowy lub – jeżeli Sprzedawca wezwał Odbiorcę do usunięcia 

nieprawidłowości – od dnia doręczenia Odbiorcy przedmiotowego wezwania. 

4. W przypadku zaistnienia zmian w przepisach prawa mających wpływ na koszty zakupu i dostarczania paliwa gazowego w szczególności: zmiany  
w zakresie podatku akcyzowego lub zmiany odnoszące się do systemu białych certyfikatów, cena paliwa gazowego ulegnie zmianie bez konieczności 

składania dodatkowych oświadczeń przez Strony, w takim zakresie, w jakim zmiany w prawie miały wpływ na koszty zakupu i dostarczania paliwa 

gazowego. Sprzedawca poinformuje Odbiorcę o zmianie ceny najpóźniej razem z fakturą podstawową po zaistnieniu takiej zmiany. 
.

§ 4 

1. Osobami do kontaktu w toku wykonywania obowiązków Umownych po stronie Odbiorcy są: 
a) w sprawach handlowych:                                                                tel. +48                                                               e-mail:                                                              , 

b) w kwestii rozliczeń:                                                                tel. +48                                                               e-mail:                                                              . 
2. Osobami do kontaktu w toku wykonywania obowiązków Umownych po stronie Sprzedawcy są pracownicy Fortum Marketing and Sales Polska S.A. tel.: 

512 879 339 oraz vip.poland@fortum.com 
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie 

obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności następujące akty prawne: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r Prawo energetyczne wraz z przepisami 

wykonawczymi, ustawa z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz Taryfa Operatora, 

która jest dostępna na jego stronie internetowej OSD. 

4. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 
a) OWU – tj. Ogólne Warunki Umowy Kompleksowej Sprzedaży Paliwa Gazowego z dnia 27.11.2019 r. 

b) Załącznik nr 1: Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych Miesiącach Gazowych i zamówienie Mocy Umownej, 

c) Załącznik nr 2: Taryfa Sprzedawcy (lub wyciąg z tej Taryfy) – aktualna taryfa dostępna również na stronie www.fortum.pl, 
d) Załącznik nr 3: Oświadczenie o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów gazowych, 

e) Załącznik nr 4: Oryginał albo uwierzytelniona kopia aktualnych odpisów z rejestru przedsiębiorców Odbiorcy oraz pełnomocnictw osób 

upoważnionych do zawarcia Umowy po stronie Odbiorcy, 
f) Załącznik nr 5: Pełnomocnictwo dla Fortum Marketing and Sales Polska S.A., 

g) Załącznik nr 6: Ewentualne Oświadczenia 

5. Odbiorca oświadcza, że przed zawarciem Umowy otrzymał od Sprzedawcy OWU i dokumenty stanowiące załączniki do niniejszej Umowy. 

http://www.fortum.pl/
http://www.duon.pl/
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6. Aktualna wersja IRiESP i taryfy OSP jest publikowana na stronie OSP (www.gaz-system.pl), natomiast IRiESD oraz taryfa OSD na stronie internetowej 

OSD. 
7. Z wyłączeniem zmian wynikających z par 3 ust 8 powyżej, zmiany postanowień niniejszej Umowy, poza zmianami OWU i Taryfy Sprzedawcy, mogą być 

dokonane wyłącznie w formie pisemnego aneksu, podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności. 

8. Wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
9. Strony zgodnie oświadczają i potwierdzają, że podpisując niniejszą Umowę poza nią (oraz załącznikami do niej) i w zakresie objętym jej treścią (w tym 

również załącznikami do niej) nie istnieją dokonane między nimi jakiekolwiek dodatkowe pisemne lub ustne ustalenia lub porozumienia.  

10. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonywaniem postanowień niniejszej Umowy będą w pierwszej kolejności rozstrzygane przez Strony polubownie, 
w drodze negocjacji. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w terminie 30 dni od zaistnienia sporu, będzie on podlegał rozstrzygnięciu przez sąd 

powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy, chyba że sprawy sporne wynikające z Umowy będą należeć do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki. 
11. Każda ze Stron niniejszym zobowiązuje się traktować jako poufne wszystkie ujawnione przez którąkolwiek ze Stron informacje dotyczące informacji 

drugiej Strony, a także informacje dotyczące prowadzenia rozmów odnośnie Umowy. Informacje poufne nie obejmują informacji, które: 

a) staną się publicznie dostępne bez naruszenia postanowień Umowy, 
b) ujawnionych za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, 

c) których ujawnienie jest wymagane w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa lub orzeczeniem właściwego sądu lub decyzją organu 

administracji publicznej. 
12. W związku z pozyskaniem Państwa danych osobowych informujemy, że: administratorem Państwa danych osobowych jest Fortum Marketing and Sales 

Polska S.A. z  siedzibą w Gdańsku (dane adresowe w stopce niniejszej umowy) oraz OSD. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia 

umowy i wypełnienia jej warunków oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora.  
Mają Państwo prawo do: 

• dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo 

wniesienia sprzeciwu; 
• wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Odbiorcy przez Sprzedawcę oraz OSD znajdują się pod adresem:  

www.fortum.pl/obowiązek-informacyjny 

TAK  /  NIE 
 

  /   Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną 

Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przesyłała mi informacje handlowe za pośrednictwem środków 

komunikacji elektronicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody. 

  /   Zgoda na kontakt telefoniczny i SMS 

Wyrażam zgodę, aby Fortum Marketing and Sales Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk) przekazywała mi oferty marketingowe przy użyciu 

telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących, tj. m.in. poprzez rozmowy telefoniczne, wiadomości SMS, MMS, faks (zgodnie z ustawą z 

dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne). Wiem, że w każdym czasie mam prawo do wycofania swojej zgody.* 

*W trakcie trwania umowy Odbiorca ma prawo zmienić swoje oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody. 

 

 

     

 Podpis osoby, która sporządziła umowę  Sprzedawca  Podpis Odbiorcy 

http://www.fortum.pl/
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Załącznik nr 1 do Umowy  

Nr                                                                        . 

                                                       ,                                                       (miejscowość, data) 

 

       Zamówienie ilości Paliwa Gazowego w poszczególnych Miesiącach Gazowych i zamówienie Mocy Umownej 

 

Nr ID 

/ UPM  

/ rejestratora  

/ przelicznika 

/ gazomierza 

/ 

identyfikacyjny 

PZO 

Nazwa 

Nazwa  

Operatora 

Sieci 

Grupa  

Taryfowa 

OSD 

Moc  

Umowna* 

[kW] 

Suma 

Zamówionych 

Ilości 

Paliwa 

Gazowego 

[MWh] 

Ilości zamówione w danym Miesiącu Gazowym [MWh] 

Nazwa  

Odbiorcy 

Adres 

PZO 
styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 

1                                                                                                                   

2                                                                                                                   

3                                                                                                                   

4                                                                                                                   

5                                                                                                                   

6                                                                                                                   

*należy wskazać moc umowną obowiązującą na dzień podpisania Umowy 
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Oświadczenie o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów gazowych 

Odbiorca/ uprawniony do reprezentacji Odbiorcy oświadcza, że podane poniżej dane są prawdziwe i jest świadomy odpowiedzialności za podanie 

nieprawdziwych danych. W przypadku, gdy podane poniżej nieprawdziwe dane spowodują uchybienie warunkom umożliwiającym zwolnienie od akcyzy, 

skutkując obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego przez Sprzedawcę, Odbiorca zobowiązany jest do pokrycia wszelkiej szkody, jaką z tego tytułu poniósł 
Sprzedawca. Jednocześnie Odbiorca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Fortum Marketing and Sales Polska S.A. o wszelkich zmianach 

mających wpływ na treść niniejszego oświadczenia. 
 

 

             

Nazwa Odbiorcy  z siedzibą ( ul, miejscowość, kod pocztowy, poczta) 

             

O numerze NIP  Numery/ Numer punktów/ punktu poboru 
 

 

1. Odbiorca oświadcza, że wyroby gazowe, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (tekst jedn. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 43 ze zm. – dalej w treści niniejszego dokumentu jako „ustawa”), w postaci gazu ziemnego (CN 2711 21 00 lub CN 2711 11 00), 
nabywane od spółki Fortum Marketing and Sales Polska S.A. wykorzystywane są w celu: 

 zużycia na potrzeby własnej działalności (Odbiorca nie ma statusu Pośredniczącego Podmiotu Gazowego) 
  

 dalszej odsprzedaży* (Odbiorca ma status Pośredniczącego Podmiotu Gazowego) 
  

 *konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego status Pośredniczącego Podmiotu Gazowego 
  

 

2. Odbiorca oświadcza, że zużycie wyrobów gazowych nastąpi w ramach: 

Cel wykorzystania wyrobów gazowych 
Procent 

zużycia 

1 Wyroby gazowe wykorzystywane do celów opałowych przez: 

a organ administracji publicznej % 

 jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej % 

c podmiot systemu oświaty w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. % 

d 
podmiot będący żłobkiem lub klubem dziecięcym, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 
w wieku do lat 3. 

% 

e podmiot leczniczy, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. % 

f jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. % 

g 
podmiot będący organizacją, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. 

% 

h gospodarstwo domowe* zgodnie z art. 31b ust. 6 ustawy o podatku akcyzowym % 

Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu: % 

2 Wyroby gazowe wykorzystywane do celów opałowych: 

a do przewozu towarów i pasażerów koleją % 

b do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej % 

c w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie; % 

d w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej1 % 

f 
przez zakładu energochłonny2, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących 

ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej 
% 

Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu: % 

3 
Wyroby gazowe wykorzystywane do napędu stacjonarnych urządzeń lub do celów opałowych związanych z napędem stacjonarnych 

urządzeń: 

a w przypadkach, o których mowa w punkcie 2 Tabeli powyżej; % 

b na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania wyrobów gazowych3; % 

Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu: % 

4 Wyroby gazowe wykorzystywane do napędu: 

a statków powietrznych % 

b w żegludze, włączając rejsy rybackie % 

Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu: % 
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5 Wyroby gazowe przeznaczone do użycia: 

a w procesie produkcji energii elektrycznej % 

b w procesie produkcji wyrobów energetycznych % 

Łączne procentowe zużycie podlegające zwolnieniu: % 

6 Wyroby gazowe przeznaczone: 

a do napędu silników spalinowych, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem % 

b na cele opałowe, z wyłączeniem celów objętych zwolnieniem % 

c do celów innych niż opałowe i napędowe % 

Łączne zużycie gazu ziemnego 100% 

1
Procesy mineralogiczne oznaczają procesy sklasyfikowane w nomenklaturze NACE pod kodem DI 26 „produkcja produktów z pozostałych surowców 

niemetalicznych" w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3037/90 z dnia 9 października 1990 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej 
we Wspólnocie Europejskiej; 
2
Przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji 

sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w skali roku poprzedzającego rok, w odniesieniu, do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny 
wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo 

wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji 

określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. 
3 Dotyczy wyrobów oznaczonych CN 2711 11 00 i 2711 21 00. 
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Pełnomocnictwo 

 

      

Działając w imieniu 

      

Adres siedziby 

                           

 Kapitał zakładowy PLN  NIP  REGON  KRS 

 

niniejszym udzielam/-y 

 

Fortum Marketing and Sales Polska S.A. ul. Heweliusza 9, 80-890 Gdańsk Kapitał Zakładowy: 17 243 207 zł, NIP 7811861610, REGON 301677244, 

KRS 0000378299, Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS 

 
pełnomocnictwa do: 

 

1. Dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia cesji umowy/ów realizowanej/-ych dla PZO Odbiorcy, w tym zakończenia realizacji 
umowy kompleksowej dotychczasowego Odbiorcy w związku z utratą prawa do lokalu i przejęcia wszelkich obowiązków przez nowego Odbiorcę. 

2. Uzyskania dostępu do danych historycznych i bieżących przedstawiających informację o zużyciu Paliwa Gazowego oraz osiąganych mocach w Punktach 
Zdawczo – Odbiorczych Odbiorcy. 

3. Potwierdzania za zgodność z oryginałem treści niniejszego pełnomocnictwa oraz innych dokumentów niezbędnych do realizacji czynności objętych 

niniejszym pełnomocnictwem. 

 

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Fortum Marketing and Sales Polska S.A. do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych . 

 

Mocodawca zrzeka się prawa do odwołania niniejszego pełnomocnictwa, co uzasadnione jest łączącym Mocodawcę oraz Fortum Marketing and Sales 

Polska S.A. stosunkiem prawnym. 

 
    

   Podpis Odbiorcy  
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