WNIOSEK O OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Dane WNIOSKODAWCY:
imię i nazwisko i/lub nazwa
adres
(miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, poczta)
adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż podany wyżej
(miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, poczta)
telefon1:

e-mail1:

PESEL
NIP2
REGON2
KRS lub CEiDG2

1. Przewidywany termin odbioru paliwa gazowego (miesiąc, rok): …………………………..……………….….
2. Przewidywane miejsce odbioru paliwa gazowego:
rodzaj obiektu ……………………………………………………………………………………………………..
gmina, miejscowość, ulica, nr działki………………………..…………………………….…….…………………
……………………………..…………………………………..……………………………….….………………..
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
przygotowanie posiłków

technologia

przygotowanie ciepłej wody

inny (wymienić jaki)………………………………..

ogrzewanie pomieszczeń

……………………………………………..………..

4. Przewidywana ilość odbieranego paliwa gazowego:
maksymalna godzinowa (moc przyłączeniowa): ……………..……….……………………………..[m3/h]
przewidywana ilość roczna: …………………….………………………….…………………….…..[m3/rok]
5. Przewidywane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru:
minimalne: ………….….……………. kPa
maksymalne: ………………………… kPa
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6.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:3
6.1. Administratorem danych osobowych podanych przez WNIOSKODAWCĘ we wniosku jest ANCO SP. Z O.O.
z siedzibą w Jarocinie.
6.2. ANCO SP. Z O.O. przetwarza podane dane osobowe w celu należytej realizacji wniosku.
6.3. WNIOSKODAWCY przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
6.4. Podanie danych osobowych przez WNIOSKODAWCĘ jest dobrowolne, przy czym podanie
i przetwarzanie tych danych jest niezbędne w celu realizacji niniejszego wniosku.
6.5. Oświadczam, że:
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ANCO SP. Z O.O. moich danych osobowych w celu
przekazywania mi przez ANCO SP. Z O.O. informacji o aktualnych ofertach i promocjach ANCO
SP. Z O.O. oraz innych podmiotów z branży gazowniczej, podmiotów użyteczności publicznej
i innych świadczących usługi na rzecz ANCO SP. Z O.O.
wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od ANCO SP. Z O.O. drogą elektroniczną,
na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej:__________________________________

data i czytelny podpis WNIOSKODAWCY

Załączniki:
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym używane będą przyłączane
urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci gazowej, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz
propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego.
Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000
uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.

miejscowość

data

data i czytelny podpis WNIOSKODAWCY

1

Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.
Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
3
Dotyczy osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.
2
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