WYCZYŚĆ FORMULARZ

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami)

Dane wnioskodawców:
Wnioskodawca / Wnioskodawcy
Imię
Nazwisko
i/lub nazwa
Numer dokumentu tożsamości
(wpisać rodzaj dokumentu)
PESEL
NIP1
REGON1 oraz nr KRS
Miejscowość
Ulica
Numer domu / lokalu
Kod pocztowy, poczta
Telefon(y)2
Adres e-mail2
Numer konta bankowego3
Płatnik VAT1 TAK/NIE

TAK

TAK
Adres do korespondencji2

(jeśli jest inny niż powyżej)
Miejscowość
Ulica
Numer domu / lokalu
Kod pocztowy, poczta

Dane osoby do kontaktu2
Imię
Nazwisko
Stanowisko
Fax
Telefon
Telefon komórkowy
Adres e-mail
(W przypadku, gdy jest więcej Wnioskodawców o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej, proszę o dołączenie danych
pozostałych Wnioskodawców w załączniku na osobnej kartce. Pozostali Wnioskodawcy zobowiązani są do podpisania zarówno
załącznika jak i wniosku).
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Nawiązując do otrzymanych warunków przyłączenia do sieci gazowej znak:

wnioskuję o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

z dnia
nieruchomości / obiektu / lokalu zlokalizowanej(ego) w
przy ul.
Deklaruję, że instalację gazową wykonam do dnia

.

Przyłączenie nieruchomości / obiektu / lokalu do sieci gazowej, podpisanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego oraz podanie paliwa gazowego proponuję wykonać do dnia
Dodatkowe uwagi:

1. Oświadczenia:
1.1. Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości / obiektu / lokalu wymienionej(go) powyżej posiadam tytuł
prawny wynikający z:
⃞ prawa własności, ⃞ prawa współwłasności,⃞ użytkowania wieczystego, ⃞ spółdzielczego prawa do

lokalu mieszkalnego, ⃞ umowy najmu, ⃞ umowy leasingu, ⃞ umowy użyczenia, ⃞ inne:

Ponadto oświadczam, że:
⃞ posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych
⃞ nie posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych4
W ramach wyżej wymienionego prawa mogę pobierać paliwo gazowe do urządzeń gazowych.

1.2. ⃞ nie posiadam tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości/obiektu/lokalu wymienionej(ego) powyżej.
Jednocześnie:
1. Zobowiązuję się do okazania na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego
posiadanie tytułu prawnego do korzystania z przyłączanej(ego) nieruchomości / obiektu / lokalu.
2. Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność
przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń
osób trzecich wobec Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia umowy o przyłączenie do
sieci gazowej z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do określonej(go) powyżej nieruchomości / obiektu
/ lokalu, bądź zawarcia umowy nie ze wszystkimi osobami posiadającymi tytuł prawny do określonej(go) powyżej
nieruchomości / obiektu / lokalu.
3. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. o wszelkich zmianach
w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości, w szczególności o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do
wiadomości, iż brak przekazania takiej informacji może spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której
mowa powyżej.
1.3. Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym
oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie.

2. Upoważnienia
2.1. Upoważniam
(nazwa sprzedawcy paliwa gazowego)

do złożenia 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.
2.2. Upoważniam Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. do udzielania sprzedawcy paliwa gazowego wymienionego
w punkcie 2.1. informacji dotyczących procesu przyłączania do sieci gazowej obiektu wskazanego we wniosku, w tym
przekazania kopii dokumentów związanych z procesem przyłączenia do sieci gazowej.
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3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych5
3.1. Administratorem Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych:
iodo@psgaz.pl.
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie
przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) w celu:
●

realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i usługi dystrybucji i będą przetwarzane przez okres wynikający
z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz dochodzenia roszczeń związanych z umową,

●
obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy,
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesówadministratora
(RODO Art. 6, ust. 1, lit. f) w celu:
●

prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Spółki i zapewnienia
właściwego poziomu świadczenia usługi i będą anonimizowane po opracowaniu produktu finalnego,

●

przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat po
zakończeniu czynności,

●

windykacji technicznej majątku oraz windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane
przez okres zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami w zakresie przedawnienia roszczeń.
3.2.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 2.1 niniejszego wniosku jest
firma:

(nazwa sprzedawcy paliwa gazowego)
(proszę podać adres)

działająca w procesie przyłączenia do sieci gazowej, z upoważnienia wnioskodawcy. Podanie tych danych jest
niezbędne 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 (Dz. U. 1997r. nr 54. poz. 348 ze zm.).
3.3. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom realizującym usługi przyłączenia, kancelariom
prawnym, firmom doradczym, organom egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi
współpracuje Administrator.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie brak możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy.

4. Sposób odbioru umowy o przyłączenie do sieci gazowej:
⃞ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny (list zwykły)
⃞ odbiór dokumentów możliwy jest tylko w jednostkach obsługi Klienta rozpatrujących wniosek w Oddziale Zakładzie
Gazowniczym/Gazowni 6
(miejsce złożenia uzupełnia pracownik przyjmujący wniosek)

⃞ w innej jednostce terenowej6

(proszę podać adres jednostki)
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Załączniki:
1.

Pełnomocnictwo do podpisania umowy (gdy umowa o przyłączenie do sieci gazowej jest podpisywana przez osobę
trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS / wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji
o Działalności Gospodarczej do reprezentacji przedsiębiorcy) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność
z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzona
kopia – jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego lub inny dokument, z którego wynika
umocowanie do podpisania umowy.

Miejscowość, data

czytelny podpis wnioskodawcy / wnioskodawców
lub osób ich reprezentujących

1. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.
3. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.
Informacja służy jedynie ułatwieniu dokonania zwrotu na konto klienta ewentualnej nadpłaty powstałej po rozliczeniu kosztów
inwestycji przyłączenia do sieci gazowej.
4. W przypadku klientów wnioskujących o przyłączenie do sieci gazowej, brak posiadania zgody wszystkich współwłaścicieli może
być powodem odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
5. Dotyczy osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.
6. Możliwy jest odbiór umowy o przyłączenie przez inną osobę pod warunkiem okazania przy odbiorze tego dokumentu
stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę / wnioskodawców.

WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE PRZYJMUJĄCE WNIOSEK
Wniosek przyjęto w:
Nazwa komórki organizacyjnej, data wpływu

Podpis, pieczątka pracownika

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