WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ
dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw,
o poborze gazu ziemnego wysokometanowego w ilości do 10 m3/h
albo gazu ziemnego zaazotowanego w ilości do 25 m3/h

-

-

Złóż wniosek przez Portal przyłączeniowy: wejdź na
stronę https.//przylaczenie.psgaz.pl lub zeskanuj
kod, by zalogować się do Portalu.

dzień
- miesiąc - rok
data wpływu wniosku do PSG

podpis pracownika PSG

-

PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

-

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCÓW

1.

WSPÓŁWNIOSKODAWCA (np. współmałżonek, współwłaściciel)

WNIOSKODAWCA
Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

Nazwa firmy1

PESEL

REGON1

PESEL

NIP1

Nr telefonu2

Nr telefonu2

12

Adres e-mail

2

Adres e-mail2

MIEJSCE ZAMIESZKANIA LUB SIEDZIBA FIRMY

MIEJSCE ZAMIESZKANIA

Miejscowość

Gmina

Ulica

Miejscowość

Gmina

Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy
Poczta
ADRES-DO KORESPONDENCJI WNIOSKODAWCY (jeśli inny niż w pkt. 1)
Miejscowość

Gmina

Ulica

Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowy
-

Poczta

Ulica

Nr domu

Poczta

Kod pocztowy
-

DANE OSOBY DO KONTAKTU (jeśli inne niż w pkt. 1)
Imię

Nr telefonu2

Nazwisko

Nr lokalu

Adres e-mail2

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Gmina

Poczta

Kod pocztowy
-

Nr lokalu

ZAKRES PEŁNOMOCNICTWA OSOBY DO KONTAKTU (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)

-

1.1 składania i odbioru dokumentów powstałych w procesie przyłączenia do sieci gazowej (np. warunki przyłączenia, projekt umowy),
1.2 składania oświadczeń w ramach uzupełniania wniosku związanych z procesem wydania warunków przyłączenia i zawarcia umowy.

czytelny podpis Osoby do kontaktu
- miesiąc - rok
W przypadku, gdy Wnioskodawca/Współwnioskodawcy chcą
- wyznaczyć
- Pełnomocnika/Reprezentanta do występowania w ich imieniu, można
dzień

skorzystać ze wzoru pełnomocnictwa (www.psgaz.pl > dla Klienta > Przydatne dokumenty i cenniki) i załączyć go do wniosku.
2.

INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI PRZYŁĄCZANEJ DO SIECI GAZOWEJ

ADRES NIERUCHOMOŚCI (DZIAŁKA, BUDYNEK, LOKAL)
Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr domu

1

Kod pocztowy

Nr lokalu

Nr działki

Pole wymagane dla klientów przyłączających nieruchomość w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku jednostek samorządu terytorialnego prosimy
podać nazwę jednostki, na którą będzie wystawiona faktura VAT w procesie przyłączenia.
2
Podając adres e-mail i/lub numer telefonu Wnioskodawca/Współwnioskodawca/Osoba do kontaktu wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień, informacji, wezwań
i decyzji związanych z wnioskiem za pośrednictwem podanego adresu e-mail i/lub numeru telefonu.

ZAKRES PRZYŁĄCZENIA (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)

3.
4.

2.1 budowa nowego przyłącza gazu

typ budynku/lokalu:
(np. budynek jednorodzinny, lokal mieszkalny, usługowy, handlowy, zakład produkcyjny itp.)

2.2 nieruchomość posiada przyłącze gazowe

powierzchnia budynku/lokalu:

2.3 zmiana urządzeń gazowych,
przebudowa istniejącej instalacji gazowej

budynek/lokal:

2.4 istniejący

2.5 projektowany

izolacja budynku:

2.6 minimalna

2.7 ulepszona

m2

2.8 bardzo dobra

RODZAJ I ILOŚĆ WSZYSTKICH URZĄDZEŃ GAZOWYCH, KTÓRE DOCELOWO BĘDĄ PODŁĄCZONE DO INSTALACJI GAZOWEJ
urządzenie
istniejące/
projektowane

urządzenie i przeznaczenie paliwa gazowego

moc urządzenia
kW

liczba urządzeń
szt

łączna moc
urządzeń
kW

moc
urządzenia
[kW]

liczba urządzeń
[szt]

łączna moc
urządzeń [kW]

kuchnia gazowa - przygotowywanie posiłków

urządzenie istniejące/
kocioł gazowy dwufunkcyjny
c.o./c.w. - ogrzewanie pomieszczeń,
urządzenie
projektowane
ogrzewanie wody
kuchnia gazowa
kocioł gazowy

Moc przyłączeniowa (maksymalna godzinowa możliwość odebrania gazu) 3.1

m3/h.

Przewidywane roczne zapotrzebowanie na gaz 3.2
m3/rok lub 3.3
kWh/rok. Ilość gazomierzyrazem
3.4
szt.
5.
RODZAJ I ILOŚĆ WSZYSTKICH URZĄDZEŃ GAZOWYCH, KTÓRE DOCELOWO BĘDĄ PODŁĄCZONE DO INSTALACJI GAZOWEJ
Przewidywany
termin rozpoczęcia poboru gazu 3.5
6.
miesiąc

4.

- rok
- DO SIECI GAZOWEJ
INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE

W przypadku chęci zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia prosimy uzupełnić

- DO SIECI GAZOWEJ
planowaną
datę wykonania
instalacji UMOWY
gazowej: O PRZYŁĄCZENIE
4.1
7. INFORMACJE
DOTYCZĄCE
miesiąc

-

rok

Jeśli umowa będzie zawierana w terminie późniejszym, konieczne będzie wypełnienie odrębnego wniosku o zawarcie umowy.
5. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)
Oświadczam,
że dozawarcia
korzystania
z przyłączanej
nieruchomości
(działka/budynek/lokal)
posiadam tytuł
prawnyprzyłączenia
wynikający z:
W
przypadku chęci
umowy
o przyłączenie
do sieci gazowej
niezwłocznie po otrzymaniu
warunków
prosimy uzupełnić
prawa własnościI ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)
8. 5.1
OŚWIADCZENIA
planowaną
datę wykonania instalacji gazowej: (rok)
(miesiąc)
Jeśli umowa będzie zawierana w terminie późniejszym, konieczne będzie wypełnienie odrębnego wniosku o zawarcie umowy.
5.2 prawa współwłasności (np. wspólnota małżeńska) i posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń
i instalacji gazowych
5.3 inny
(np. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, leasing, spółdzielcze prawo do lokalu itp.)
5.4 nie posiadam tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości.
Zobowiązuję się do okazania na prośbę Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. (dalej PSG) dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego
do korzystania z przyłączanej nieruchomości (działka/budynek/lokal).
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 PSG, związanych
z faktem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do przyłączanej nieruchomości i/lub nie
ze wszystkimi osobami posiadającymi tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania PSG o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do przyłączanej
nieruchomości/budynku/lokalu, w szczególności o utracie tytułu prawnego.
6. UPOWAŻNIENIA WNIOSKODAWCY (pole nieobowiązkowe)
Oświadczam, że do korzystania z przyłączanej nieruchomości (działka/budynek/lokal) posiadam tytuł prawny wynikający z:
prawa własności
prawa współwłasności (np. wspólnota małżeńska)
inny
i posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli
Upoważniam 6.1
na użytkowanie
urządzeń i instalacji gazowych
(np. użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, leasing,
(nazwa sprzedawcy
paliwa gazowego)
9. UPOWAŻNIENIA
WNIOSKODAWCY
do złożenia
nie posiadam
w PSGtytułu
tego wniosku
prawnego
oraz
do odbioru
przyłączanej
dokumentów
nieruchomości.
powstałych w procesie przyłączenia
spółdzielcze
do sieci gazowej.
prawo do lokalu itp.)
Upoważniam PSG do udzielania ww. sprzedawcy paliwa gazowego informacji dotyczących procesu przyłączania do sieci gazowej nieruchomości,
w tym przekazania
dokumentów
z procesem
przyłączenia
do(dalej
sieciPSG)
gazowej.
Zobowiązuję
się do kopii
okazania
na prośbęzwiązanych
Polskiej Spółki
Gazownictwa
sp. z o.o.
dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego
do korzystania z przyłączanej nieruchomości (działka/budynek/lokal).
Administratorem
danych osobowych
przetwarzanych
w tym
celu jest wskazany
powyżej
paliwa
gazowego, działający
w procesie
Przyjmuję
do wiadomości,
że złożenie
oświadczenia
niezgodnego
z prawdą
możesprzedawca
spowodować
odpowiedzialność
przewidzianą
w
przyłączeniaprawa,
do sieciwgazowej,
z upoważnienia
Wnioskodawcy.
Podanie
tych danych
jest niezbędne
do osób
realizacji
ww. celów
i wynika
z art. 6 ust.1
przepisach
szczególności
odpowiedzialność
finansową,
również
w przypadku
roszczeń
trzecich
wobec
PSG, związanych
z
faktem
lit. c) i lit.
zawarcia
f) RODO
umowy
oraz art.
o 7przyłączenie
ust. 1 i 3 ustawy
do sieci
z dniagazowej
10 kwietnia
z osobą,
1997 która
r. Prawo
nie energetyczne
posiadała tytułu
(t.j.prawnego
Dz.U. z 2021
do przyłączanej
r. poz. 716 ze
nieruchomości
zm.)
i/lub nie
ze wszystkimi osobami posiadającymi tytuł prawny do przyłączanej nieruchomości.
Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania PSG o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do przyłączanej
Adres sprzedawcy paliwa gazowego:
nieruchomości/budynku/lokalu,
w szczególności o utracie tytułu prawnego.
Poczta
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

7. ZGODY (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)
Wyrażam zgodę na:
7.1 przesyłanie przez PSG faktur i dokumentów księgowych w formie elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail,
10. 7.2
ZAŁĄCZNIKI
(właściwe
zaznaczyć
krzyżykiem)
otrzymywanie
od PSG
informacji
handlowych dotyczących:
7.3 przyłączenia do sieci gazowej,
7.4 innych usług świadczonych przez PSG,
za pośrednictwem:
7.5 połączenia telefonicznego na podany przeze mnie numer telefonu,
7.6 poczty tradycyjnej podany przeze mnie adres korespondencyjny,
7.7 poczty elektronicznej na podany przeze mnie adres e-mail,
7.8 wiadomości SMS/MMS na podany przeze mnie numer telefonu.
8. SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)
8.1 Przesłanie pocztą na adres korespondencyjny (list zwykły).
8.2 Przesłanie wersji elektronicznej na adres e-mail podany w pkt. 1 wniosku.
11. ZAŁĄCZNIKI (właściwe zaznaczyć krzyżykiem)
8.3 Odbiór osobisty w miejscu złożenia wniosku.
Mapa/plan zabudowy/szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanej nieruchomości względem sąsiednich obiektów oraz propozycję
9. lokalizacji
ZAŁĄCZNIKI
zaznaczyć
krzyżykiem)
szafki(właściwe
gazowej.
Warunek
ten spełnia mapa w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa o przyłączenie do sieci gazowej jest podpisywana przez
9.1 Plan
zabudowy
lub szkic
sytuacyjny określający
usytuowanie
przyłączanej
względem sąsiednich obiektów oraz
osobę
trzecią
lub w imieniu
przedsiębiorcy
(firmy) przez
osobę nieuprawnioną
w nieruchomości
KRS).
propozycję lokalizacji szafki gazowej. Załączenie planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego jest obowiązkowe. Warunek ten spełnia
m.in.
w skali 1:500,
1:1000,
1:2000 uwzględniająca aktualny2.stan rozgraniczenia działek.
1. mapa(właściwe
12.Inne
ZAŁĄCZNIKI
zaznaczyć
krzyżykiem)
Mapa/plan
zabudowy/szkic
sytuacyjny
określający usytuowanie przyłączanej
nieruchomości
względem sąsiednich obiektów oraz propozycję
(wpisać
jakie)
(wpisać
jakie)
9.2
Pełnomocnictwo
lokalizacji
szafki gazowej. Warunek ten spełnia mapa w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.
Pełnomocnictwo
do zawarcia
9.3
Inne (wpisać jakie):
9.3.1. umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa o przyłączenie do sieci gazowej jest podpisywana przez
osobę trzecią lub w imieniu
przedsiębiorcy (firmy) przez osobę nieuprawnioną w KRS).
9.3.2.
Inne 1.

2.
(wpisać jakie)

(wpisać jakie)

10. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Mapa/plan zabudowy/szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanej nieruchomości względem sąsiednich obiektów oraz propozycję
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
lokalizacji szafki gazowej. Warunek ten spełnia mapa w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
Pełnomocnictwo do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa o przyłączenie do sieci gazowej jest podpisywana przez
oraz uchylenia
dyrektywyPRZETWARZANIA
95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych; Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.; dalej:
13. osobę
INFORMACJE
DANYCH
trzecią lubDOTYCZĄCE
w imieniu przedsiębiorcy
(firmy) przez
osobęOSOBOWYCH
nieuprawnioną w KRS).
„RODO”) informujemy, że 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.
Inne 1.
2.
2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem
(wpisać jakie)
(wpisać jakie)
umowy (RODO art. 6, ust. 1, lit. b) w celu:
•
określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i będą przechowywane do czasu realizacji usługi przyłączenia do sieci
lub do momentu uzyskania informacji o zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
•
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.
3. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (RODO Art. 6,
ust. 1, lit. f) w celu:
•
prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby PSG 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.
4. 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.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji umowy.

8.dzień

-

Zgodnie
- z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha

miesiąc
czytelnedo
podpisy
Wnioskodawcy
lub Pełnomocnika
- rok 16, 33-100 Tarnów. Dane kontaktowe
Bandrowskiego
Inspektora
Ochronyi Współwnioskodawców
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:
•
określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i będą przechowywane do czasu realizacji usługi przyłączenia do sieci lub
do momentu uzyskania informacji o zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,
data
czytelne
podpisy
Wnioskodawcy
i Współwnioskodawców
lub przez
Pełnomocnika
•
realizacji usługi przyłączenia do sieci
gazowej
i usługi
dystrybucji
i będą przetwarzane
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.
10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (RODO Art. 6, ust.
1, lit. f) w celu:
•
prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby PSG 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
9.

