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Budynek mieszkalny wielorodzinny 
Budynek jednorodzinny 

Budynek handlowo-usługowy 
Budynek użyteczności publicznej 

Hala 
Zakład produkcyjny 

Inne: ____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Produkcja Technologia Ciepła woda użytkowa Przygotowanie posiłków Centralne ogrzewanie 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ DLA PODMIOTU 
PRZEWIDUJĄCEGO ODBIÓR GAZU W ILOŚCI WIĘKSZEJ NIŻ 10 m3/h (110 KWh/h) 

Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku pisania odręcznego pisać drukowanymi literami1 

 1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

 2. DANE OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO 
 

 

 

 

 

 3. CEL WYKORZYSTYWANIA PALIWA GAZOWEGO 

 

 4. RODZAJ I LICZBA URZĄDZEŃ GAZOWYCH, KTÓRE DOCELOWO BĘDĄ PODŁĄCZONE DO INSTALACJI GAZOWEJ  
 Kuchenka gazowa Moc w kW  Ilość  Moc całkowita w kW  

 Podgrzewacz wody Moc w kW  Ilość  Moc całkowita w kW  

 Kocioł gazowy Moc w kW  Ilość  Moc całkowita w kW  

 Linia technologiczna Moc w kW  Ilość  Moc całkowita w kW  

 Inne: ____________________________ Moc w kW  Ilość  Moc całkowita w kW  

 Inne: ____________________________ Moc w kW  Ilość  Moc całkowita w kW  

      Moc łączna w kW  

 5. INFORMACJE DOTYCZĄCE POBORU PALIWA GAZOWEGO  
Maksymalna godzinowa ilość paliwa gazowego  m3/h   

Planowany termin przyłączenia  kwartał  rok 

Planowany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego  kwartał  rok 

     

 6. ZAPOTRZEBOWANIE NA PALIWO GAZOWE  
 

 20 _ _ rok 20 _ _ rok 20 _ _ rok docelowo w 20 _ _ roku 
maksymalne roczne [ m3/rok]     
minimalne roczne [ m3/rok]     

maksymalne dobowe [ m3/dobę]     
minimalne dobowe [ m3/dobę]     

maksymalne godzinowe [ m3/ h ]     
minimalne godzinowe [ m3/ h ]     

 

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

 

Adres: 
Ulica     

  

NIP1  

Powierzchnia do ogrzania w 2 

Nr  Nr ew. działki Kod pocztowy Miejscowość 

Kubatura w m3 

PESEL 

Adres: 
Ulica  Gmina 
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 7. CHARAKTERYSTYKA ODBIORU PALIWA GAZOWEGO  
 

rok % poboru rocznego 
 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

20 _ _     
20 _ _     
20 _ _     

docelowo w 20 _ _     
 

 8. DODATKOWE INFORMACJE (inne informacje mające wpływ na warunki przyłączenia)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 9. ZAŁĄCZNIKI  
1. 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); 
2. 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); 
3. odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z KRS (w przypadku składania wniosku przez osoby prowadzące działalność gospodarczą lub przedsiębiorców) 

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 

 10. OŚWIADCZENIE  
1. 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. 

2. Oświadczam, że stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO przed zawarciem Umowy otrzymałem informację o przetwarzaniu danych osobowych. 
a) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych SIME POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie, ul. Warszawska 

31, 96-500 Sochaczew zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIV Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS 0000193491 w celu  określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej, zawarcia i realizacji umowy o przyłączenie do 
sieci gazowej oraz wystawianie faktury za przyłączenie do sieci gazowej. 

b) Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
c) Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do 

treści swoich danych i prawie ich poprawiania. 
3. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, o której przyłączenie wnioskuje, wynikający z : 

własności 

współwłasności 

dzierżawy 

użytkowania wieczystego 

trwałego zarządu 

inne (wskazać) ____________________________________________________ . 

Przedstawiam do wglądu SIME dokument potwierdzający przysługujący mu tytuł prawny do obiektu lub nieruchomości: 
AKT NOTARIALNY NR _______________________________________________ 

KSIĘGA WIECZYSTA NR ______________________________________________ 

4. 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 Wnioskodawcy 

 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SIME Polska Sp. z o.o. w celach marketingowych obejmujących marketing produktów i usług innych 
podmiotów z branży gazowniczej, użyteczności publicznej i innych świadczących usługi na rzecz SIME, a także na ich udostępnianie przez SIME podmiotom realizującym 
na rzecz SIME ww. cele marketingowe.  
TAK                                 NIE 

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 

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 Wnioskodawcy 
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