WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ DLA PODMIOTU PRZEWIDUJĄCEGO ODBIÓR
GAZU W ILOŚCI NIE WIĘKSZEJ NIŻ 10 m3/h (110 KWh/h)
Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku pisania odręcznego pisać drukowanymi literami

1. DANE WNIOSKODAWCY

Adres:
Ulica

Budynek użyteczności publicznej
Inne (wskazać) ……………………………………

Liczba osób zamieszkałych w ww. obiekcie

Powierzchnia do ogrzania w m

Kubatura w m3

Rodzaj nośnika

Centralne ogrzewanie

Technologia

Przygotowanie posiłków

Podgrzewacz wody

Nagrzewnice/promienniki

0
6. ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO (nie dotyczy odbiorców w gospodarstwach domowych)
w roku:

min./max. kWh/rok

min./max. kWh/doba

Wybierz rok

docelowo

min./max. kWh/h

7. CHARAKTERYSTYKA ROCZNYCH DOSTAW I ODBIORU PALIWA GAZOWEGO (nie dotyczy
odbiorców w gospodarstwach domowych)
w kwartałach

% poboru rocznego

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

0%

0%

0%

0%

8. MOC PRZYŁĄCZENIOWA
Maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego

[kWh/h]

Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych

Planowany termin przyłączenia

Planowany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego

10. DODATKOWE INFORMACJE (wypełniane w obecności doradcy)

11. ZAŁĄCZNIKI
- mapa sytuacyjna (poglądowa) w skali 1:500 lub 1:1000
- odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (w przypadku składania wniosku przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorców)

12. OŚWIADCZENIE
Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie.
Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach.
1. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a że:
- zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), administratorem moich danych osobowych jest SIME
POSLKA Sp.z.o.o., z siedzibą w Sochaczewie;
- moje Dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania umowy;
- przysługuje mi także prawo wglądu do moich Danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.
W przypadku udzielenia zgody o jakiej mowa w punktach 2 do 4 poniżej przysługuje mi ponadto prawo do odwołania w każdym czasie zgody o jakiej w nich mowa poprzez pisemne
oświadczenie złożone SIME POLSKA Sp. z o.o.
2. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, o której przyłączenie wnioskuję, wynikający z 1:
a) własności
b) współwłasności
c) dzierżawy
d) użytkowania wieczystego
e) trwałego zarządu
f) inne (wskazać) _____________________ .
3. Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych
zamieszczonych powyżej.

Data i czytelny podpis Klienta

1

Właściwe podkreślić

2. Wyrażam zgodę na udostępnianie moich Danych osobowych przez firmę SIME POLSKA Sp. z o.o. siedzibą w Sochaczewie w celach marketingowych obejmujących marketing produktów i usług
własnych oraz innych podmiotów z branży energetycznej, podmiotom powiązanym z SIME POLSKA Sp. z o.o. oraz świadczących na rzecz SIME POLSKA Sp. z o.o. usługi, realizujące ww. cele.

Tak

Nie

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej i numer telefonu, zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

Tak

Nie

4. Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez SIME POLSKA Sp. z o.o.oraz podmioty współpracujące z nią w celach handlowych i
marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne.

Tak

Nie
Data i czytelny podpis Klienta

