
Strona 1 z 2 

 

INSTRUKCJA DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE USŁUGI REGAZYFIKACJI 

1. Numer wniosku o świadczenie usługi regazyfikacji zwany dalej „Wnioskiem” - wypełnia 

Polskie LNG S.A. zwana dalej Operatorem. 

2. Data złożenia Wniosku do Operatora - wypełnia Operator. 

 

Informacje o Wnioskodawcy 

3. Proszę wpisać pełną nazwę prawną podmiotu składającego Wniosek zwanego dalej 

„Wnioskodawcą”. 

4. Proszę wpisać numer rejestru potwierdzającego osobowość prawną (np. KRS) lub zdolność 

prawną Wnioskodawcy lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Wnioskodawcy. 

5. Proszę wpisać numer REGON Wnioskodawcy (wyłącznie Wnioskodawca posiadający siedzibę na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej). 

6. Proszę wpisać numer NIP Wnioskodawcy (wyłącznie Wnioskodawca posiadający siedzibę na 

terenie państw Unii Europejskiej). 

7. Proszę wpisać adres siedziby Wnioskodawcy w poniższych polach. 

8. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku, gdy adres korespondencyjny Wnioskodawcy jest inny niż 

adres siedziby, oraz wpisać dane w poniższych polach. 

9. Proszę udzielić odpowiedzi wpisując słowa tak albo nie. W przypadku odpowiedzi pozytywnej 

obok słowa „tak” należy wskazać numer koncesji. W przypadku wszystkich odpowiedzi 

negatywnych („nie”), tj. gdy LNG regazyfikowane przez Operatora nie jest wykorzystywane przez 

Wnioskodawcę w celu prowadzenia działalności wymagającej, należy w pkt 9 lit. g) wpisać słowo 

„tak”. 

 
Dane osoby upoważnionej do kontaktu 

10 do 16. Proszę wpisać imię, nazwisko oraz pozostałe wymagane dane upoważnionego 

przedstawiciela Wnioskodawcy do bieżących kontaktów z Operatorem w sprawie złożonego 

Wniosku. 

 

Dane dotyczące wnioskowanej usług regazyfikacji (UR) 

17. Proszę wpisać proponowaną datę rozpoczęcia świadczenia usług regazyfikacji przez Operatora. 

18. Proszę wpisać proponowaną datę zakończenia świadczenia usług regazyfikacji przez Operatora. 

 

Szczegóły dostaw 

W pozycjach 19 - 23 należy podać informacje dotyczące całego okresu obowiązywania umowy 
regazyfikacji: 
 

19. Proszę podać wnioskowaną moc umowną regazyfikacji (w dyspozycji jest wydajność 
terminalu wynosząca 200 tys. m3/h). 

20. Proszę podać oczekiwaną średnią moc re gazyfikacji. 

21. Proszę przedstawić planowane wielkości Ładunków, źródło pochodzenia LNG, port załadunku 

LNG oraz wnioskowany harmonogram zwinięć tankowców poprzez wypełnienie tabeli zgodnie 

z następującymi zasadami: 

Opis poszczególnych kolumn tabeli: 

a) Kolejny numer wiersza tabeli. 

b) Proszę podać wielkość Ładunku w kWh. 

c) Proszę podać źródło pochodzenia LNG. 

d) Proszę podać port załadunku LNG. 
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e) Proszę podać wnioskowaną datę zawinięcia tankowca LNG do terminalu w Roku 

Regazyfikacyjnym 2016. Wnioskowany harmonogram zawinięć tankowców LNG do 

terminalu powinien określać zawinięcia tankowców dla całego okresu obowiązywania 

umowy o świadczenie usługi regazyfikacji. 

   

22. Proszę wskazać dane dotyczące tankowców, którymi LNG będzie dostarczane do Terminalu 

poprzez wypełnienie tabeli zgodnie z następującymi zasadami: 

Opis poszczególnych kolumn tabeli: 

a) nazwa tankowca,  

b) informacja, czy tankowiec posiada aktualną autoryzację Operatora – należy wpisać TAK 

lub NIE. 

c) W przypadku tankowców nie posiadających aktualnej autoryzacji Operatora, należy wraz 

z wnioskiem przedłożyć wniosek o autoryzację tankowca.  

23. Proszę przedstawić źródło pochodzenia LNG poprzez wypełnienia tabeli zgodnie z 

następującymi zasadami: 

Opis poszczególnych kolumn tabeli: 

a) Kolejny numer wiersza tabeli. 

b) Składnik LNG. 

c) Proszę podać poszczególne ilości poszczególnych składników chemicznych w LNG. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca sprowadza LNG z różnych źródeł tabela powinna być 

wypełniona dla każdego ze źródeł z wyraźnym oznaczeniem źródła.  

 

Zapotrzebowanie na usługi dodatkowe 

24. Proszę wpisać czy Wnioskodawca zgłasza zapotrzebowanie na świadczenie usługi 

dodatkowej przeładunku LNG do cystern samochodowych (w ilości nie większej niż 5% 

wyładowanej ilości LNG). 

 

W przypadku wyboru tej usługi proszę wskazać wnioskowaną ilość LNG jaka miałaby zostać 

przeładowana do cystern samochodowych oraz ilość miesięcy gazowych, w których usługa 

miałaby być świadczona. 

 

 

Załączone dokumenty 

25. Proszę zaznaczyć pole w przypadku, gdy Wnioskodawca załączył do Wniosku wymagany 

aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub wypis z właściwego rejestru 

potwierdzającego osobowość prawną lub zdolność do czynności prawnych. 

26. Proszę zaznaczyć pole w przypadku, gdy Wnioskodawca załączył do wniosku wymagany 

dokument nadania numeru identyfikacji podatkowej NIP. 

27. Proszę zaznaczyć to pole w przypadku, gdy Wnioskodawca załączył do Wniosku wymagany 

dokument nadania numeru statystycznego REGON. 

28. Proszę zaznaczyć pole w przypadku, gdy Wnioskodawca załączył do Wniosku dokumenty 

potwierdzające prawo osób podpisujących wniosek do reprezentowania i zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy a prawo to nie wynika z KRS ani z wypisu  

z ewidencji działalności gospodarczej. 

29. Proszę wpisać inne dokumenty załączone do Wniosku. 

 

 

Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. 
 


