………………….............................................................
Imię, Nazwisko lub nazwa wnioskodawcy

ul.

.......................................................................................
……-………..

tel.

……………………………………….

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

PESEL …………………………………………………..
Nr dowodu osobistego …………………………………..

NIP ……………………………………. …..

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej, deklarującego pobór paliwa
gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h.
( Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku pisania odręcznego pisać drukowanymi literami)
1. Wnioskuję/emy o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej SIME Polska Sp. z o.o.:
istniejącego obiektu

projektowanego obiektu

lokal mieszkalny

budynek usługowy

budynek mieszkalny wielorodzinny

budynek mieszkalny jednorodzinny

budynek handlowy

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

budynek rekreacji indywidualnej

zakład produkcyjny

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

zlokalizowanego przy ulicy : .................................................. nr domu, lokalu .................. nr działki …………….
………..……………………………..........… gmina……………………………………………………………………….
kod pocztowy

miejscowość

2. Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego od kwartału ………… roku …….…
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

□
□
□

do ogrzewania pomieszczeń
do przygotowania ciepłej wody użytkowej

□
□

do przygotowania posiłków
do technologii procesu produkcyjnego

inne …………………………………………………….
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4. Przewidywany pobór paliwa gazowego.
Ilość odbiorników [szt.]

Rodzaj odbiornika

Moc odbiornika [kW]

Razem moc [kW]

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

5. Moc umowna (maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego w ciągu roku dla
jednego układu pomiarowego): ........................... [ m3/h ]
6. Do wniosku należy dołączyć:
a) kopie dokumentu stwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością ………………………………
oznaczenie, numer i data dokumentu

b) kopie mapy z zaznaczonym obiektem i granicą działki.
7. Oświadczenia.
a) zobowiązuję się do niezwłocznego informowania SIME Polska o wszelkich zmianach w zakresie tytułu
prawnego do nieruchomości, w szczególności o utracie tego tytułu, przy czym przyjmuję do wiadomości, że
brak przekazania takiej informacji, może spowodować odpowiedzialność, w tym finansową.
b) oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w celu budowy i przyszłej
eksploatacji przyłącza gazowego i punktu redukcyjno-pomiarowego.
c) oświadczam, że w terminie określonym w umowie o przyłączenie do sieci gazowej przedłożę oświadczenie,
złożone w formie aktu notarialnego, o ustanowieniu na rzecz właściciela sieci gazowej ograniczonego prawa
rzeczowego – służebności przesyłu dla pasa gruntu, pod którym znajduje się sieć gazowa i części
nieruchomości, na której będzie posadowiony punkt redukcyjno-pomiarowy.
d) niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i
prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego powiadamiania o ich zmianie.
e) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu określenia warunków przyłączenia do sieci
gazowej, zawierania i realizacji umów o przyłączenie do sieci gazowej i wystawiania faktur (Ustawa z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
……………………….
Data

………………………………….
Podpis wnioskodawcy

WYPEŁNIA SIME POLSKA Sp. z o.o.

1. Data wpływu wniosku: …………………………………
2. Numer kolejny wniosku: ………………………………..
Podpis, pieczątka pracownika
……………………………………
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