WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci
gazowej, i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny
zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h.
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 (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej)
NIP2
KRS2

imię i nazwisko
adres
(miejscowość, ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, poczta)
telefon1:

e-mail1:

PESEL (dotyczy osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej)

1. Wniosek dotyczy:

budowy nowego przyłącza gazowego
budowy nowej instalacji gazowej
zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej nr ………………….…….… z dnia ………………………………...………
modernizacji/rozbudowy istniejącej instalacji gazowej


2. Dane obiektu przyłączanego do sieci gazowej:



istniejący



w budowie



projektowany

Typ obiektu:

budynek jednorodzinny wolnostojący/ w zabudowie bliźniaczej/ w zabudowie szeregowej/
w zabudowie grupowej3 - liczba lokali: ………………..

budynek wielorodzinny - liczba lokali: ……………….
lokal mieszkalny
lokal usługowy/handlowy
zakład produkcyjny
inny …………………………………………………….
kubatura ……………………… [m3] lub powierzchnia obiektu (w przypadku ogrzewania): ……………….… [m2]
lokalizacja obiektu: ……………………………………………………..…………………………….…….………….
……………………………………………………………………..……………………………….….………………..
gmina, miejscowość, ulica, nr domu/lokalu/działki, kod pocztowy, poczta
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3. Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego (miesiąc, rok): …………………..………….….
4. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

przygotowanie posiłków
przygotowanie ciepłej wody
ogrzewanie pomieszczeń

technologia
inny (wymienić jaki)………………………………..
………………………………………………………

5. Przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe: …………………….…………….……… [m3/rok]
6. Moc przyłączeniowa (maks. godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego): ……………..………………. [m3/h]
7. Rodzaj i liczba wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowej
instalacji gazowej:
Urządzenie
istniejące /
projektowane
[I / P]

Urządzenie

Moc
urządzenia
[kW]

Liczba
urządzeń
[szt.]

Razem moc
[kW]

kuchnia gazowa
kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym
kocioł gazowy do przygotowania ciepłej wody
kocioł gazowy jednofunkcyjny (c.o.)
kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)

razem:
8. Inne informacje mające wpływ na warunki przyłączenia:

obiekt posiada przyłącze gazowe
w obiekcie istnieje instalacja gazowa
lokalizacja i liczba gazomierzy: ……………………………………………………………………………………
…….…………….………………………………….... szt.
lokalizacja szafki gazowej/kurka głównego: …………………………..…………………………………………...
dotyczy modernizacji, rozbudowy, remontu istniejącej instalacji gazowej:
liczba istniejących gazomierzy: …………….…………………………………….. szt.
liczba proponowanych gazomierzy: ……………………………………………… szt.
Inne informacje .………………………………………………...……………………………………………………..


9. Oświadczenia
9.1. Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości/obiektu/lokalu wymienionej(go) w pkt. 2
niniejszego wniosku posiadam tytuł prawny wynikający z:
prawa własności
prawa współwłasności
użytkowania wieczystego
spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego
umowy najmu
umowy użyczenia
inne: …………………………………………..
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Ponadto oświadczam, że:

posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych,
nie posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych.4
W ramach wyżej wymienionego prawa mogę odbierać paliwo gazowe do urządzeń gazowych.

9.2. Oświadczam, że nie posiadam tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości/
obiektu/lokalu wymienionego w pkt. 2 niniejszego wniosku.



Jednocześnie:
A. Zobowiązuję się do okazania na żądanie Anco sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Św. Ducha 118 B,
63-200 Jarocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000024614 (dalej jako
„Spółka”), dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z przyłączanej(ego)
nieruchomości/obiektu/lokalu.
B. 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 Spółki, związanych z faktem ewentualnego zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci gazowej z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego do określonej(ego)
w pkt. 2 wniosku nieruchomości/obiektu/lokalu, bądź zawarcia umowy nie ze wszystkimi osobami
posiadającymi tytuł prawny do określonej(ego) w pkt. 2 wniosku nieruchomości/obiektu/lokalu.
C. Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Spółki o wszelkich zmianach w zakresie tytułu
prawnego do nieruchomości/obiektu/lokalu określonej(ego) w pkt. 2 wniosku, w szczególności o utracie
tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do wiadomości, iż nieprzekazanie takiej informacji może
spowodować odpowiedzialność, w tym finansową, o której mowa powyżej.
D. Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym
i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego informowania o ich zmianie.
10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych5:
10.1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią / Pana w związku ze złożonym wnioskiem jest
Anco sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Św. Ducha 118 B , 63-200 Jarocin, wpisana do rejestru
przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000024614 (dalej jako „Spółka”), numer telefonu 62 740 26 34,
numer faks 62 740 27 45, adres email ochronadanych@anco.pl;
10.2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu podjęcia na Pani / Pana żądanie działań przed
zawarciem umowy, w zakresie oceny wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci
gazowej, określenia warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej oraz podjęcia dalszych czynności
związanych z wnioskiem, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce oraz w celach
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę w zakresie prowadzenia
wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych oraz archiwizacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
10.3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: wyznaczeni pracownicy Spółki, podmioty świadczące na rzecz
Spółki usługi informatyczne, podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi przyłączeniowe, podmioty,
którym dane zostają udostępnione w celu podjęcia dalszych czynności związanych z wnioskiem, uprawnione
organy publiczne oraz inni odbiorcy, którym dane osobowe zostają udostępnione w celu przetwarzania
danych w zakresie określonym w pkt. 10.2 powyżej;
10.4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia wniosku o określenie
warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej, określenia warunków technicznych przyłączenia do
sieci gazowej, podjęcia dalszych czynności związanych z wnioskiem oraz wykonania przez Spółkę
obowiązków prawnych. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez Spółkę;
10.5. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania
danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia
przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
10.6. Przysługuje Pani / Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych;
10.7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest dobrowolne,
przy czym podanie i przetwarzanie tych danych jest konieczne dla rozpatrzenia Pani / Pana wniosku
o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej i podjęcia przez Spółkę dalszych
czynności związanych z wnioskiem;
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10.8. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie
będą profilowane;
10.9. Wszelkie zapytania, wnioski czy korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / Pana
danych osobowych powinna być kierowana na adresy lub numery podane w pkt. 10.1 powyżej.
Załączniki:
1.

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.
Prosimy również o zaznaczenie na mapie proponowanej lokalizacji szafki gazowej lub kotłowni gazowej.
Uwaga:
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny nie jest wymagany w przypadku wniosków dotyczących zmiany warunków
przyłączenia lub użytkowania istniejących przyłączy gazowych zasilających budynki, w których przewidywana jest
modernizacja/rozbudowa instalacji gazowych.

2.

Inne:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

data i czytelny podpis WNIOSKODAWCY lub osób
reprezentujących WNIOSKODAWCĘ

UWAGA:
W przypadku przedsiębiorcy wniosek i oświadczenia podpisują osoby uprawnione do jego reprezentowania wskazane
w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy (np. KRS, wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) lub
w pełnomocnictwie.
W przypadku spółki prawa handlowego reprezentacja wynika z KRS, natomiast w przypadku osoby fizycznej prowadzącej
działalność gospodarczą - wniosek i oświadczenia podpisuje osoba wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.

1

Pole nieobowiązkowe.

2

Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

3 Niewłaściwe
4

skreślić.

W przypadku podmiotów wnioskujących o przyłączenie do sieci gazowej brak zgody wszystkich współwłaścicieli może być

powodem odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
5

Dotyczy osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.
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