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Wniosek / Korekta Wniosku

1

o zdalne udostępnienie Danych pomiarowych 2
z dnia …………………………………
Odbiorca końcowy (nazwa firmy):…..………………………………………………………………...
adres:…………………………………………………………………………………………………….
reprezentowany przez:
1. ……………………………………………………………………………..…………………….
2. …………………………………………………………………………………………………...
zwany dalej Wnioskującym lub Odbiorcą końcowym zwraca się do Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, za pośrednictwem sprzedawcy paliwa
gazowego:
........………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(nazwa sprzedawcy gazu)

o zdalne udostępnienie Danych pomiarowych z Punktów wyjścia określonych w poniższej
tabeli zgodnie z zapisami Regulaminu zdalnego udostępniania danych pomiarowych, zwanego
dalej Regulaminem i stanowiącego załącznik do niniejszego Wniosku.
Wnioskujący oświadcza, że akceptuje warunki formalno-prawne zawarte w Regulaminie
i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz ma świadomość charakteru Danych pomiarowych
i nie będzie miał żadnych roszczeń wobec PSG sp. z o.o. za ewentualne szkody poniesione
przez Odbiorcę końcowego w związku z wykorzystaniem Danych pomiarowych w swoich
procesach biznesowych lub działalności gospodarczej.
Ze strony Wnioskującego za kontakt z PSG sp. z o.o. w zakresie udostępnienia Danych
pomiarowych odpowiadać będzie:
Pan/i (imię i nazwisko): ……………………………………………………………………………..
stanowisko…………………………………………………………………………………………….
Dane kontaktowe:
tel. ……………………………………………………………………………………………………..
tel. kom. ………………………………………………………………………………………...........
faks ………………………………………………………………………………………..................
adres e-mail ………………………………………………………………………………………….

1
2

niewłaściwe skreślić
wg definicji w Regulaminie
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Wykaz Punktów wyjścia, dla których Odbiorca końcowy wnioskuje
o uzyskanie zdalnego dostępu do Danych pomiarowych.
stan na dzień ………………………..

Lp.

Nazwa Punktu wyjścia

………………….., dnia…………..…

ID
Punktu wyjścia

…………………………………………………
(podpisy zgodnie z zasadami reprezentacji) 3

Oświadczenie ZUD o zgodności z umową kompleksową
Niniejszym potwierdzam, że dane zawarte we Wniosku są zgodne z umową kompleksową
zawartą z ww. Odbiorcą końcowym oraz umocowanie do działania Wnioskującego.

………………….., dnia …………..…

……………………………………………………… ..
(podpis przedstawiciela ZUD)

3
W przypadku składana korekty wniosku dotyczącego zmiany tabeli z punktami wyjścia podpis może złożyć osoba
odpowiedzialna za kontakt z PSG wskazana we Wniosku.
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