WNIOSEK O OKREĝLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
 podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieü bĊdą przyłączane
dla
do sieci dystrybucyjnej i który bĊdzie odbieraü gaz ziemny wysokometanowy w iloĞci nie wiĊkszej niĪ 10 m3/h
albo gaz ziemny zaazotowany w iloĞciach nie wiĊkszych niĪ 25 m3/h
(ProszĊ zaznaczyü właĞciwe pole krzyĪykiem i w przypadku wypełniania odrĊcznego, proszĊ pisaü drukowanymi literami)

ഋ modernizacji/rozbudowy istniejącej instalacji gazowej
ഋ zapytania o moĪliwoĞü przyłączenia do sieci gazowej
(np. w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada tytułu
prawnego do nieruchomoĞci)

1. Dane wnioskodawcy

JAN KOWALSKI

4. Dane obiektu przyłączanego do sieci
budynek / lokal, ഋ istniejący, ഋ projektowany

 ImiĊ i Nazwisko i/lub nazwa

70010102356

BUDYNEK JEDNORODZINNY

 PESEL

Typ (proszĊ
proszĊ wpisaü
w
właĞciwy typ, np. budynek
norodzinny,
inny, w
jednorodzinny,
wielorodzinny, lokal mieszkalny,
letniskowy,
gospodarczy, usługowy, handlowy, zakład
etniskowy,
owy, gospod
gospodarc
produkcyjny,
ukcyjny, itp).

NIP1

REGON1 oraz nr KRS lub CEIDG1

W
ZÓ
R

WARSZAWA WESOàA

WARSZAWA
 MiejscowoĞü

ZGODA

 Ulica

36 m 14

Gm
Gmina

WARSZAWA

MiejscowoĞü
Miejscowo
owoĞü
Ğ

ZAUàEK

Ulica

 Numer domu / lokalu

28

00-100 WARSZAWA

Numer
Num domu / lokalu / lub działki

 Kod pocztowy, poczta

05-075

777 777 777
 Telefon(y)2

Kod pocztowy, poczta

jankowal@domena.pl
Adres e-mail2

4.1. Inne informacje mające wpływ na warunki przyłączenia:
ഋ obiekt posiada przyłącze gazowe
ഋ w obiekcie istnieje instalacja gazowa
ഋ dotyczy nowej instalacji gazowej

3

Numer konta bankowego

lokalizacja gazomierza

2. Adres do korespondencji2
(jeĞli jest inny niĪ powyĪej)

lokalizacja szafki gazowej / kurka głównego
ഋ dotyczy modernizacji, rozbudowy, remontu istniejącej
instalacji gazowej

J.W.
MiejscowoĞü

ഋ iloĞü istniejących gazomierzy
ഋ iloĞü dodatkowych gazomierzy

Ulica

ഋ kubatura

 Numer domu/lokalu

150

1

szt.

1

szt.

(m3) lub powierzchnia obiektu
(m2) (w przypadku ogrzewania)

ഋ inne informacje

 Kod pocztowy, poczta

W SZAFCE GAZOWEJ
W LINII OGRODZENIA

3. Wniosek dotyczy
ഋ budowy nowego przyłącza gazowego
ഋ zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej
znak:

(np. Miejsce usytuowania istniejących/ proponowanych
gazomierzy )

z dnia
(wzrost / zmniejszenie poboru paliwa gazowego z istniejącego
przyłącza gazowego)
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ĂƐĚ 

5. Informacje dotyczące poboru paliwa gazowego

09

5.1 Przewidywany termin rozpoczĊcia poboru paliwa gazowego
5.2. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ഋ przygotowanie posiłków

2018

Miesiąc

ഋ przygotowanie ciepłej wody

Rok

ഋ ogrzewanie pomieszczeĔ

ഋ do technologii procesu produkcyjnego
ഋ inny

(proszĊ wymieniü jaki?)

5.3.Przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe

2000

19900

[m3/rok]

5.4.Moc przyłączeniowa – maksymalna godzinowa moĪliwoĞü odebrania paliwa gazowego

[kWh/rok]

3

[m3/h]

5.5.Rodzaj i iloĞü wszystkich urządzeĔ gazowych, które docelowo bĊdą podłączone do przedmiotowej instalacji gazowej:

Urządzenie

urządzenie
istniejące /
projektowane

moc urządzenia
ia
[kW]

liczba urządzeĔ
[szt.]

kuchnia gazowa

10

NRFLRáJD]RZ\GRSU]\JRWRZDQLDFLHSáHMZRG\

1

W
ZÓ
R

NRFLRáJD]RZ\MHGQRIXQNF\MQ\

15

NRFLRáJD]RZ\GZXIXQNF\MQ\ FRFZ

razem

1

2

łączna
moc urządzeĔ [kW]

0
10
0
15
0
0
0
0
25

kW

6. Umowa o przyłączenie
e do sieci
ieci gazowej
gazowe

JeĪeli wniosek dotyczy wydania warunków przył
przyłączenia
przyłą
ączenia
ia
go przyłącza gazowego, prosz
proszĊ
pr
Ċ
dla nowo budowanego
okreĞliü preferowany moment zawarcia umowy o
przyłączenie do sieci gazowej.
wej.
ej

NIP1

ഋ w terminie póĨniejszym (konieczne
bĊdzie
czne
e bĊ
bĊdzie wypełnienie
wyp
w
odrĊbnego wniosku o zawarcie umowyy o przyłączenie
p
do sieci gazowej)

REGON1 oraz nr KRS lub CEIDG1

ഋ niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia.
W przypadku chĊci zawarcia umowy o przyłączenie
do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu
warunków przyłączenia naleĪy uzupełniü nastĊpujące
dane:

MiejscowoĞü

Ulica

•

przewidywana data wykonania instalacji gazowej:

Numer domu / lokalu

•

dane pozostałych osób, które oprócz wnioskodawcy
bĊdą stroną umowy o przyłączenie do sieci gazowej4:

Kod pocztowy, poczta

Telefon(y)2

Adres e-mail2

ImiĊ i Nazwisko i/lub nazwa

PESEL

- 2/5 -

(W przypadku, gdy jest wiĊcej Wnioskodawców
o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
proszĊ
o
dołączenie
danych
pozostałych
Wnioskodawców w załączniku na osobnej kartce.
Pozostali Wnioskodawcy zobowiązani są do
podpisania zarówno załącznika jak i wniosku).

7.1. OĞwiadczam, Īe do korzystania z nieruchomoĞci /
obiektu / lokalu wymienionej(go) w punkcie 4 niniejszego wniosku posiadam tytuł prawny wynikający z:
ഋ prawa własnoĞci, ഋ prawa współwłasnoĞci,
ഋ uĪytkowania wieczystego, ഋ spółdzielczego prawa
do lokalu mieszkalnego, ഋ umowy najmu, ഋ umowy
leasingu, ഋ umowy uĪyczenia, ഋ inne:









9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych6
9.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
informujĊ, iĪ Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
ɟʳ DŘ_ǋŸɠǣĨÞs¶Ÿˠ˥ʰˢˢ˚ˠ˟˟ǻǋŘżɠ.
Dane Nontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
iodo@psgaz.pl.
Pani/Pana dane osobowe mogą byü przetwarzane na
podstawie zawartej umowy lub działaĔ na Pani/Pana
Īądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust.
1, lit. b) w cel
celu:

Ponadto oĞwiadczam, Īe:
ഋ posiadam zgodĊ wszystkich współwłaĞcicieli
na uĪytkowanie urządzeĔ i instalacji gazowych
ഋ nie posiadam zgody wszystkich współwłaĞcicieli
na uĪytkowanie urządzeĔ i instalacji gazowych5
W ramach wyĪej wymienionego prawa mogĊ pobieraü
paliwo gazowe do urządzeĔ gazowych.
7.2. ഋ nie posiadam tytułu prawnego do korzystania
z nieruchomoĞci / obiektu / lokalu wymienionej
(ego) w punkcie 4 niniejszego wniosku.
JednoczeĞnie:

okreĞlenia
kreĞlenia warunków przyłączenia do sieci
gazowej
owej i bĊdą
bĊ
przechowywane do czasu
realizacji
ealizacji usługi
usłu
przyłączenia do sieci lub do
momentu uzy
uzyskania informacji o zmianie osoby
posiadającej
prawny do nieruchomoĞci,
posiadają
posiadaj
ącej tytuł praw

R

Ɣ

ZobowiązujĊ siĊ do okazania na Īądanie Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego
posiadanie
tytułu
prawnego
do
korzystania
z przyłączanej(ego) nieruchomoĞci / obiektu / lokalu.
2. PrzyjmujĊ do wiadomoĞci, Īe złoĪenie oĞwiadczenia
czenia
niezgodnego
z
prawdą
moĪe
spowodowaü
wodowaü
odpowiedzialnoĞü przewidzianą w przepisach
sach praw
prawa
w szczególnoĞci odpowiedzialnoĞü finansową,
sową, równieĪ
równieĪ
w przypadku roszczeĔ osób trzecich
h wobec
ec Polskiej
Polskie
Spółki Gazownictwa sp. z o.o., związanych
wiązanych
ych z faktem
zawarcia umowy o przyłączenie
nie do sieci gazowej
z osobą, która nie posiadała
ała tytułu prawnego do
okreĞlonej(go)w pkt. 4 wniosku
nieruchomoĞci
osku nieruchomo
ieruchomoĞĞci / obiektu
/ lokalu, bądĨ zawarcia
cia umowy
wy nie ze wszystkimi
osobami posiadającymi
okreĞlonej(go)
mi tytuł prawny
wny do okreĞ
okreĞlonej(go)
w pkt. 4 wniosku nieruchomoĞci
chomo
omoĞĞci / obiektu
biektu / lokalu.
3. ZobowiązujĊ siĊ do niezwłocznego
informowania
iezwłocznego
ezwłocznego informow
Polską SpółkĊ Gazownictwa
a sp. z o.o. o wszelkich
ws
zmianach w zakresie tytułu
prawnego do
ytułu prawn
praw
nieruchomoĞci/obiektu/lokalu okreĞlonej(go)
w pkt.4
eĞlonej(
wniosku, w szczególnoĞci o utracie tytułu
prawnego,
ty
przy czym przyjmujĊ do wiadomoĞci, iĪ brak
przekazania takiej informacji moĪe spowodowaü
odpowiedzialnoĞü, w tym finansową, o której mowa
powyĪej.
7.3. Niniejszym oĞwiadczam, Īe zamieszczone powyĪej
dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym
i prawnym oraz zobowiązujĊ siĊ do niezwłocznego
poinformowania o ich zmianie.

Ɣ

realizacji usługi prz
przyłączenia do sieci gazowej
i usługi dystrybu
dys
dystrybucji i bĊdą przetwarzane przez
okres wynikający
wynikaj
wynika
z przepisów prawa nałoĪonych
Administratora
oraz dochodzenia roszczeĔ
na Adminis
Ad
związanych
z umową,
zwią
ązany
za

ZÓ

1.

8.2.UpowaĪniam Polską SpółkĊ Gazownictwa sp. z o.o.
do udzielania sprzedawcy paliwa gazowego
wymienionego w punkcie 8.1. informacji dotyczących
procesu przyłączania do sieci gazowej obiektu
wskazanego we wniosku, w tym przekazania kopii
dokumentów związanych z procesem przyłączenia
do sieci gazowej.

W

ZAZNACZYû WàAĝCIWY TYTUà PRAWNY

7. OĞwiadczenia

8. UpowaĪnienia
8.1. UpowaĪniam
(nazwa sprzedawcy paliwa gazowego)

do złoĪenia w Polskiej Spółce Gazownictwa
sp. z o.o. niniejszego wniosku oraz odbioru
dokumentów powstałych w procesie przyłączenia do
sieci gazowej zgodnie z dyspozycją zawartą w tym
wniosku.
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Ɣ

obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeĔ i bĊdą
obsłu
przechowywane przez okres 3 lat od daty
pr
zakoĔczenia sprawy,

Pani/Pana dane osobowe mogą byü przetwarzane na
podstawie
prawnie
uzasadnionych
interesów
administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f) w celu:
Ɣ

prognozowania poboru oraz dokonywania analiz,
koncepcji i strategii na potrzeby Spółki
i zapewnienia właĞciwego poziomu Ğwiadczenia
usługi i bĊdą anonimizowane po opracowaniu
produktu finalnego,

Ɣ

przeprowadzania czynnoĞci audytowych oraz
kontrolnych i bĊdą przechowywane przez okres 5
lat po zakoĔczeniu czynnoĞci,

Ɣ

windykacji technicznej majątku oraz windykacji
naleĪnoĞci i realizacji zajĊü wierzytelnoĞci i bĊdą
przechowywane przez okres 10 lat od koĔca roku
kalendarzowego, w którym naleĪnoĞü została
uregulowania.

9.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych
w celu wskazanym w pkt. 8.1 niniejszego wniosku oraz
marketingu własnych produktów i usług jest firma:

9.4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do
celów marketingowych.
ഋ WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich
danych osobowych przez:

(nazwa sprzedawcy paliwa gazowego)
(nazwa sprzedawcy paliwa gazowego)

w celach marketingowych obejmujących marketing
produktów i usług innych podmiotów, a takĪe na ich
udostĊpnianie innym podmiotom realizującym ww.
cele. WyraĪam zgodĊ na przetwarzanie moich
danych osobowych przez:

(proszĊ podaü adres)

działająca w procesie przyłączenia do sieci gazowej,
z upowaĪnienia wnioskodawcy. Podanie tych danych
jest niezbĊdne do realizacji ww. celów i wynika z art. 6
ust.1 lit. c) i lit. f) RODO oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z p. zm.).

(nazwa sprzedawcy paliwa)

w celach marketingowych równieĪ w przyszłoĞci.

9.3. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostaü
udostĊpnione
firmom
realizującym
usługi
przyłączenia,
kancelariom
prawnym,
firmom
doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom
systemów informatycznych, z którymi współpracuje
Administrator.

Uwaga: OĞwiadczenia zawarte w niniejszym punkcie
są dobrowolne.

10.
Sp
Sposób
odbioru
dokumentów
dotyczącyc
dotyczących okreĞlenia przyłączenia i/lub
owy o p
przy
umowy
przyłączenie:


Posiada Pani/Pan prawo dostĊpu do treĞci swoich
danych oraz prawo ich sprostowania, usuniĊcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.



ZÓ
R

ഋ przesłanie poczt
ഋ
pocztą
ą na adres korespondencyjny
(list zwykły)
ഋ w miejs
złoĪenia
ഋ
miejscu zło
Īenia
eni wniosku7

o
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do
rony
właĞciwego organu nadzorczego w zakresie ochrony
an, iĪ
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
przetwarzanie danych
osobowych
Pani/Pana
lnego
dotyczących
narusza
przepisy
ogólnego
h osobowych
obowych
Rozporządzenia o ochronie danych
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(miejsce
uzupełnia, pracownik przyjmujący
jsc złoĪenia
zło
wniosek)
iose

ഋ w innej jednostce terenowej znajdującej siĊ
na
obszarze działalnoĞci Polskiej
n
Gazownictwa, która rozpatruje wniosek7

W

nych osobowych
sobowych jest
Podanie przez Panią/Pana danych
cją niepodania
dania danych
dobrowolne, a konsekwencją
k moĪliwoĞci okreĞlenia
okre
o Ğlenia
ia
osobowych bĊdzie brak
acji przedmiotu umowy.
warunków przyłączenia i realizacji

Spółki

(proszĊ podaü adres jednostki)

Załączniki:
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okreĞlający usytuowanie obiektu, w którym bĊdą uĪywane przyłączane
urządzenia, instalacje lub sieci, wzglĊdem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycjĊ
lokalizacji punktu wyjĞcia z systemu gazowego.
Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000
uwzglĊdniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.
ProszĊ równieĪ o zaznaczenie na mapie proponowanej lokalizacji szafki gazowej lub kotłowni gazowej.
Uwaga!









Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny nie jest wymagany w przypadku wniosków dotyczących zmiany warunków
przyłączenia lub uĪytkowania istniejących przyłączy gazowych zasilających budynki, w których przewidywana jest
modernizacja / rozbudowa instalacji gazowych.
W przypadku gdy wnioskodawca deklaruje chĊü zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie
po otrzymaniu warunków przyłączenia konieczne są równieĪ:
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ZAZNACZYû OODPOWIEDNI WARIANT



2.Pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa o przyłączenie do sieci gazowej
jest podpisywana przez osobĊ trzecią lub w imieniu przedsiĊbiorcy przez osobĊ nieuprawnioną w KRS / wpisie
do Centralnej Ewidencji Informacji o DziałalnoĞci Gospodarczej do reprezentacji przedsiĊbiorcy) – oryginał lub
kopia potwierdzona za zgodnoĞü z oryginałem przez osobĊ zaufania publicznego (np. notariusza, radcĊ prawnego,
adwokata), lub niepotwierdzona kopia – jeĞli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego lub inny
dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania umowy.
3.Inne:

MiejscowoĞü, data

czytelny podpis wnioskodawcy
lub osób reprezentujących wnioskodawcĊ /
osób wskazanych w pkt 6 niniejszego wniosku

Uwaga!

W przypadku przedsiĊbiorcy oĞwiadczenie podpisują osoby uprawnione do jego reprezentowania wykazane
w dokumentach rejestrowych przedsiĊbiorcy (np. KRS, wpis w Centralnej Ewidencji Informacji o DziałalnoĞci
Gospodarczej) lub w pełnomocnictwie. W przypadku spółki prawa handlowego reprezentacja wynika z KRS, natomiast
w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalnoĞü gospodarczą, osoba wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji
o DziałalnoĞci Gospodarczej podpisuje powyĪsze oĞwiadczenia.

ZÓ

R

1. Dotyczy podmiotów niebĊdących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalnoĞü gospodarczą.
ałalno gospodarczą. Uzupełnienie niniejszego pola
2. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalnoĞü
stanowi zgodĊ na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez PSG sp. z o.o. w celu ułatwienia kontaktu z klientem w niĪej
ie zgodyy nie w
wpł
wymienionych celach. ZgodĊ moĪna wycofaü w dowolnym czasie. Wycofanie
wpływa na zgodnoĞü z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.
ieprowadz
adzą
ących działalno
dział
Ğ gospodarczej.
3. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących
działalnoĞci
czenie do sieci gazowej niezwłocznie
niezw
Dotyczy klientów wyraĪających chĊü zawarcia umowy o przyłączenie
po otrzymaniu warunków
przyłączenia. Informacja słuĪy jedynie ułatwieniu zwrotu na konto
onto klienta
a ewentualnej nadpłaty powstałej
p
po rozliczeniu kosztów
inwestycji przyłączenia do sieci gazowej.
ez wiĊkszą
wiĊ
wiĊksz
kszą
ą liczb
liczbĊ
Ċ osób,
sób, prosimy
p
od
4. W przypadku gdyby umowa o przyłączenie była zawierana przez
dołączenie danych pozostałych osób
kodawca
wca jest moĪliwe
moĪliwe
moĪ
e jedynie
jedy
w załączniku. Podanie danych osobowych osób innych niĪĪ wnioskoda
wnioskodawca
w przypadku złoĪenia czytelnego podpisu
o pełnomocnictwa
ocnictwa wnioskodawcy prze
tych osób pod wnioskiem lub udzielenia stosownego
przez te osoby do wystĊpowania w ich imieniu.
nie do sieci gazowej, brak posiadania
posiad
z
5. W przypadku klientów wnioskujących o przyłączenie
zgody
wszystkich współwłaĞcicieli moĪe byü
enie do sieci gazowej.
gazow
powodem odmowy zawarcia umowy o przyłączenie
prowadzzących działalnoĞü
działalnoĞ gospodarcz
odarc
6. Dotyczy osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących
gospodarczą.
ych okreĞlenia
okre
reĞĞlenia warunków przyłą
przył
ączenia do sieci gazowej i/lub umowy o przyłączenie przez
7. MoĪliwy jest odbiór dokumentów dotyczących
przyłączenia
zy odbiorze
orze tych dokumentów stosownego
stosow
stosown
inną osobĊ pod warunkiem okazania przy
pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcĊ.
wy
jest
tylko
w
jedn
Osobisty
odbiór
dokumentów
moĪliwy
jednostkach
obsługi
Klienta
rozpatrujących
wniosek
w siedzibach Oddziału Zakładu Gazowniczego/Gazowni
zowniczego/Gazowni
ego/Gazowni lub jednostce Sp
S
Sprzedawcy paliwa gazowego.

W

WYPEŁNIA
IA PRZEDSIĉBIORSTWO GAZOWNICZE
G
PRZYJMUJĄCE WNIOSEK
Paliwo gazowe: gaz
z ziemny zgodny z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółow
szczegółowych warunków funkcjonowania sytemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2014
r., poz. 1059 z p. zm.). Rodzaj i ozna
oznaczenie wg PN-C-04750;2002
ഋ wysokometanowy E
ഋ zaazotowany Lw
ഋ zaazotowany Ls

Wniosek przyjĊto w:

Nazwa komórki organizacyjnej, data wpływu

Podpis, pieczątka pracownika

Nr wniosku (obrót)
Nr wniosku (Polska Spółka Gazownictwa)
WłaĞciwy/a Oddział Zakład Gazowniczy/Gazownia Polskiej Spółki Gazownictwa

- 5/5 -

PROSZĉ PODPISAû WNIOSEK






