ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI INSTALACJI GAZOWEJ
DO NAPEŁNIENIA PALIWEM GAZOWYM
(W przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami)

Dane zgłaszającego:
Imię
Nazwisko
i/lub nazwa
PESEL
NIP1
REGON1 oraz nr KRS
Miejscowość
Ulica
Numer domu/lokalu
Kod pocztowy, poczta
Telefon(y)2
Adres e-mail2
Niniejszym zgłaszam do napełnienia gazem instalację
w budynku położonym w miejscowości:
Ulica/numer budynku/numer lokalu/numer działki

/ dz. nr
bud. nr
/ lok. nr
Równocześnie oświadczam, że zgłoszona do napełnienia instalacja gazowa (należy zaznaczyć jeden z punktów):
⃞ 1. (zaznaczyć w przypadku budowy nowej / rozbudowy instalacji gazowej), (wypełnić a, b, c, d)
⃞ 2. (zaznaczyć w przypadku, gdy na istniejącej instalacji gazowej prowadzone były prace lub i gdy okres wyłączenia
instalacji gazowej z użytkowania był dłuższy niż 6 miesięcy), (wypełnić c, d)
⃞ 3. (zaznaczyć w przypadku, gdy okres wyłączenia instalacji gazowej z użytkowania był krótszy niż 6 miesięcy i nie
prowadzono prac na instalacji gazowej)
a. Na podstawie oświadczenia kierownika budowy
Imię i nazwisko kierownika budowy:
posiadającego uprawnienia budowlane numer:
wydane przez:
została wykonana zgodnie z projektem budowlanym i:
⃞1 warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę
numer i data wydania:
wydanej przez:
(nazwa organu)
lub

⃞1zgłoszeniem na roboty budowlane nieobjęte pozwoleniem na budowę:
b. Uwaga: W przypadku budowy przyłącza gazowego proszę podać numer umowy o przyłączenie do sieci gazowej:
numer umowy o przyłącznie:
data zawarcia umowy:
1

zaznacz właściwe
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c. Budowa / rozbudowa/prace na instalacji gazowej zostały zakończone.
Jestem w posiadaniu pozytywnego protokołu z głównej próby szczelności3
numer
przeprowadzonej w dniu
wykonanej przez
(imię i nazwisko osoby przeprowadzającej próbę szczelności)

nr uprawnień
d. ⃞ Jestem w posiadaniu pozytywnego protokołu/opinii z odbioru końcowego kominów z przewodami kominowymi,
wentylacyjnymi, spalinowymi4
numer
z dnia
oraz i/lub opinii kominiarskiej4
sporządzonych przez
nr uprawnień
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec przedsiębiorstwa gazowniczego.
Zobowiązuję się, że na żądanie Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. okażę wyżej wskazane dokumenty.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych5
1. 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:
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,

•
•
•

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 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.
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.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie
brak możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy.
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Czytelny podpis właściciela
budynku

Miejscowość, data

Pieczęć i podpis Zarządcy
budynku

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków
technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. 1999 r. Nr 74, poz. 836 ze . zm. ).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994r. nr 89 poz. 414 ze . zm.).

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 Oddział Zakład Gazowniczy Polskiej Spółki Gazownictwa
Nazwa Gazowni, data wpływu, podpis pracownika Gazowni

1. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.
3. W przypadku, gdy instalacja gazowa nie została napełniona paliwem gazowym w okresie 6 miesięcy od daty przeprowadzenia
głównej próby szczelności – próbę tę należy przeprowadzić ponownie.
4. Protokół oraz opinię kominiarską mogą sporządzić i podpisać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia:
- osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych
przewodów spalinowych i wentylacyjnych,
- osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności - w odniesieniu do przewodów kominowych, o których
mowa w pkt 1, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których
ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych
5. Dotyczy osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.
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