Data wpływu do GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o.
Termin usunięcia braków we wniosku ………………........................................

.............................................................................................
Imię, nazwisko lub nazwa Wnioskodawcy

.............................................................................................
ul. ........................................................................................

-

.......................................................

GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o.
Załuski 62A, 09-142 Załuski
adres korespondencyjny

ul…………………………………………………………

-

.............................................

tel. kontaktowy ...................................................................

e-mail

....................................................................

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej,
przewidującego odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h
1.

Wnioskuję/emy o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o.:
istniejącego obiektu

projektowanego obiektu*

zakreślić właściwy kwadrat

lokal mieszkalny

budynek usługowy

..................................................................

budynek mieszkalny jednorodzinny

budynek handlowy

........................................................................

budynek rekreacji indywidualnej

zakład produkcyjny

budynek gospodarczy (zagrodowy)

budynek mieszkalny wielorodzinny / ilość lokali / ………………………………

........................................................................

zlokalizowanego przy ulicy : .................................................. nr domu, lokalu .................. nr działki………………………………..

…………………………………….………… gmina……………………………………………………………………….
miejscowość

2.

Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego od kwartału ………………………. roku ………….…………

3.

Cel wykorzystania paliwa gazowego *

(zakreślić właściwy kwadrat)

□
□
□
□
□

do ogrzewania pomieszczeń
do przygotowania ciepłej wody użytkowej
do przygotowania posiłków
do technologii procesu produkcyjnego
inne …………………………………………………….
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c) przewidywane odbiorniki:
Rodzaj odbiornika

Ilość odbiorników [szt.]

Moc odbiornika [kW]

Razem moc [kW]

kuchnia gazowa 4-palnikowa
przepływowy podgrzewacz wody
kocioł gazowy
kocioł gazowy dwufunkcyjny c.o. i c.w.u.

4.

Rodzaj paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy E

5. Moc umowna (maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego w ciągu roku dla jednego układu
3
pomiarowego): ........................... [ m /h ]
6. Załączniki :
 oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące tytułu prawnego do korzystania z obiektu budowlanego lub nieruchomości,
w którym będą użytkowane urządzenia i instalacje (np. własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze
prawo do lokalu, umowa najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu, inne) – druk oświadczenia w załączeniu do wniosku
 mapa archiwalna terenu lub inna mapa do celów projektowych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 z zaznaczonym obiektem,
do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe (warunek ten spełnia mapa do celów informacyjnych);
 oświadczenie wyrażające zgodę Wnioskodawcy na przetwarzanie danych osobowych
Mapa nie jest wymagana w przypadku wniosków dotyczących użytkowania istniejących przyłączy gazowych zasilających
budynki, w których przewidywana jest rozbudowa instalacji gazowych.

Podanie powyższych informacji oraz dostarczenie załączników jest obowiązkowe,
a jakikolwiek brak w tym zakresie spowoduje uznanie wniosku za niekompletny.
Dodatkowe informacje pozwalające na dokładniejsze określenie warunków przyłączenia:
3

7. Przewidywany maksymalny roczny odbiór paliwa gazowego: ........................... [ m /rok ]
8. Liczba układów pomiarowych …………………[szt].
9. Inne informacje mające wpływ na ocenę warunków przyłączenia:

□ Kubatura obiektu ……………….. [ m ] lub powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń ………………… [ m ].
□ obiekt posiada przyłącze gazowe
□ w budynku istnieje instalacja gazowa
3

lokalizacja gazomierza
lokalizacja kurka głównego

2

………………………………………..
………………………………………..

□ wniosek dotyczy rozszerzenia warunków
……………………………………………………………….
□ wniosek dotyczy rozdzielenia instalacji
……………………………………………………………….
□ wniosek dotyczy podłączenia nowego lokalu
□ ………………………………………………………………………………………………
10. Sposób przekazania „Warunków przyłączenia” i innej korespondencji*) :

*)

□ pocztą, na adres korespondencyjny wskazany we wniosku
□ osobiście w Biurze Obsługi Klienta Sprzedawcy paliwa gazowego
□ osobiście w siedzibie GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o.

proszę zaznaczyć wybrany sposób przekazania dokumentów

................................................................
(miejscowość, data)

..................................................................
(podpis Wnioskodawcy lub osób reprezentujących podmiot )

Uwaga: w przypadku braku miejsca do wpisania informacji na druku wniosku, można je umieścić na dodatkowej kartce, którą należy podpisać i spiąć z wnioskiem.

11. Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące tytułu prawnego do korzystania z obiektu budowlanego lub nieruchomości, w którym
będą użytkowane urządzenia i instalacje gazowe.
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…………………………………..……………………, dnia ……………………….…….…
…………………………………………………………………..
……………………………….....................................
………………………………………………………………….
(oznaczenie składającego oświadczenie:
imię i nazwisko lub nazwa, adres,
PESEL lub nr wpisu do właściwego rejestru )

Oświadczenie
Zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6
kwietnia 2004 r. w sprawie szczególnych warunków przyłączania podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.
*)
U. z 2004 r. Nr 105, poz. 1113) oświadczam(y), że posiadam(y) tytuł prawny do korzystania z lokalu/obiektu/ nieruchomości
zlokalizowanego (ej):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................................................
(podać adres miejsca odbioru paliwa gazowego: miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, obręb ewidencyjny)
wynikający z: prawa własności, użytkowania wieczystego, użytkowania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
**)
mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu, umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy użyczenia, leasingu, inny
……………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………............................................................................
(podać dokładne określenie ze wskazaniem daty sporządzenia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z
lokalu/obiektu/nieruchomości; w przypadku aktu notarialnego również kancelarię, w której dokument został sporządzony)

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,
związanych z faktem zawarcia umowy o przyłączenie obiektu do sieci gazowej lub umowy sprzedaży gazu z osobą, która nie
posiadała tytułu prawnego do tego obiektu.
Prawo do korzystania z ww. lokalu/obiektu/ nieruchomości posiadam(y) od dnia ………............................................................
W ramach wyżej określonego prawa mogę/możemy dokonać przyłączenia obiektu do sieci gazowej.

.………………………………………………….
…………………………...........................
podpis (y)
Uwaga!
1. Przed zawarciem umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub zawarciem umowy sprzedaży posiadanie tytułu prawnego do
korzystania z obiektu budowlanego lub nieruchomości należy udokumentować:

w przypadku tytułu własności, współwłasności, użytkowania, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do
lokalu zaświadczeniem z księgi wieczystej nieruchomości lub zaświadczeniem ze spółdzielni mieszkaniowej,

w przypadku umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu - umową, pisemną zgodą oraz zaświadczeniem z księgi
wieczystej potwierdzającym tytuł prawny osoby, z którą została zawarta umowa.

*)
**)

2. W przypadku przedsiębiorstwa oświadczenie podpisują osoby uprawnione do reprezentowania, wykazane w
dokumentach rejestrowych przedsiębiorstwa (Krajowy Rejestr Sądowy, Ewidencja Działalności Gospodarczej).
właściwe zakreślić
właściwe zakreślić bądź podać inny tytuł prawny

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
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Oświadczenie Wnioskodawcy*)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o. z siedzibą w Załuskach 62A, 09-142 Załuski, moich
danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i przechowywanych w zbiorze danych osobowych (w celu określania warunków
przyłączenia do sieci gazowej, zawierania i realizacji umów o przyłączenie do sieci gazowej, umów dystrybucji, wystawiania
rachunków) zgodnie z przepisami określonymi Ustawą Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz Ustawą z
dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
Równocześnie zastrzegam sobie prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w
art.32 ust.1 pkt.7 i 8 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) prawo
sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom.

……………………………………………………………………

……………………………………………………………….

(miejscowość, data)

(podpis Wnioskodawcy)

Oświadczenie Wnioskodawcy

**)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i przechowywanych w zbiorze
danych osobowych w celach marketingowych przez GAZ MAZOWSZE Sp. z o.o. z siedzibą w Załuskach 62A, 09-142 Załuski, w myśl
art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)
oraz na przekazanie - przy zachowaniu ich poufności – powyższych danych firmom realizującym cele marketingowe na rzecz GAZ
MAZOWSZE Sp. z o.o.

……………………………………………………………………….
(miejscowość, data)

…………………………………………………………………..
(podpis Wnioskodawcy)

Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczą osób fizycznych.
*)

Oświadczenie Wnioskodawcy jest obowiązkowe.
Oświadczenie Wnioskodawcy jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody, treść tego oświadczenia należy przekreślić.

**)
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