….………………….., dn. …………....

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

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

-

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

tel. ......................................................................................

SIME Polska Sp. z o.o.
96-500 Sochaczew
ul. Warszawska 31

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia dla podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej przewidującego
odbiór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy E
1.

Wnioskuję/emy o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej SIME Polska Sp. z o.o.:
projektowanego obiektu* zakreślić właściwy kwadrat

istniejącego 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……………………………………………………………………….
miejscowość

2.

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

3.

Cel wykorzystania paliwa gazowego (zakreślić właściwy kwadrat)

□
□
□
4.

do ogrzewania pomieszczeń
do przygotowania ciepłej wody użytkowej

□
□

do przygotowania posiłków
do technologii procesu produkcyjnego

inne …………………………………………………….

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.
urządzenie technologiczne

5. Moc umowna (maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego w ciągu roku dla jednego układu pomiarowego):
........................... [ m3/h ]

6. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe:
w roku:
max roczne [ tys.
m3/rok]
min. roczne [ tys.
m3/rok]
max dobowe
[m3/dobę]
min. dobowe
[m3/dobę]
max godzinowe
[m3/h]
min godzinowe
[m3/h]

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

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

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

docelowo

7. Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru (na odbiorniku gazowym):
minimalne ..........................kPa

maksymalne ............................kPa

8. 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 );
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
9. Dodatkowe informacje pozwalające na dokładniejsze określenie warunków przyłączenia:
□ Kubatura obiektu ……………….. [ m3 ] lub powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń ………………… [ m2 ].
□ obiekt posiada przyłącze gazowe
□ w budynku istnieje instalacja gazowa
lokalizacja gazomierza
………………………………………………………………
kurka głównego
………………………………………………….....................
□ wniosek dotyczy rozszerzenia warunków
……………………………………………………………….
□ wniosek dotyczy rozdzielenia instalacji
……………………………………………………………….
□ wniosek dotyczy podłączenia nowego lokalu
□ ………………………………………………………………………………………………

………………………………………..
data i podpis wnioskodawcy

