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WYKAZ DOKUMENTÓW IDENTYFIKUJĄCYCH KUPUJĄCEGO 

 

Tytuł własności Kupującego do ogrzewanego obiektu: 

• Kserokopia aktu własności 

• Kserokopia umowy najmu 

• Kserokopia umowy dzierżawy 

 

Gdy Kupujący jest spółką prawa handlowego: 
• Pełny odpis aktualnego Krajowego Rejestru Sądowego 

• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP 

• Zaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON 

• Zakres umocowania do zaciągania zobowiązań (np. umowa spółki, statut) 

• Pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie 

• Uchwała powołująca podmiot, zawierająca umowę w imieniu Skarbu Państwa, Gminy, itp. 

 

Gdy Kupujący jest spółką cywilną: 
• Odpis umowy spółki, statutu lub uchwały, z której wynika prawo reprezentacji 

• Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej 

• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP 

• Zaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON 

• Zgoda współmałżonków do zaciągania zobowiązań, wynikających z przedmiotowej umowy 

• Dokumenty potwierdzające tożsamość właścicieli 

 

Gdy Kupujący jest Wspólnotą Mieszkaniową: 
• Odpis uchwały, z której wynika prawo reprezentacji (powołanie Zarządu Wspólnoty) 

• Odpis statutu lub regulaminy Wspólnoty 

• Adresy zamieszkania osób wchodzących w skład Zarządu Wspólnoty 

• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP 

• Zaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego o numerze identyfikacyjnym REGON 

• Numery licencji zarządcy oraz odpis umowy o zarządzanie, zawartej pomiędzy Wspólnotą          
a Zarządcą 

 

Gdy Kupujący jest innym podmiotem prawnym: 
• Aktualny wyciąg z właściwego rejestru, do którego jest wpisany podmiot 

• Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP 

• Pełnomocnictwo potwierdzone notarialnie 

 

Gdy Kupujący jest konsumentem: 
• Dokumenty potwierdzające tożsamość właścicieli (kserokopia dowodów osobistych) 

• Zgoda współmałżonków do zaciągania zobowiązań, wynikających z przedmiotowej umowy 

 

Dokumenty uzupełniające: 
• Numery telefonów do kontaktu, e-mail, 

• Adresy do korespondencji składane w formie oświadczenia woli 

• Aktualny wypis z rejestru gruntów, na których znajduje się przyłączany obiekt 

• Aktualny odpis z Księgi wieczystej 


