
1Dotyczy Wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą 

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

Właściwe pole wyboru należy zaznaczyć krzyżykiem, a pozostałe wymagane pola należy wypełnić drukowanymi literami. 

1.  WNIOSEK DOTYCZY 
 

 Budowy nowego przyłącza  Aktualizacji warunków 
przyłączenia 

 Rozszerzenia warunków 
przyłączenia 

 Zapytania o możliwość przyłączenia 
do sieci gazowej 

Numer wcześniej wydanych warunków przyłączenia (jeśli były wydane):  

Numer umowy przyłączeniowej (jeśli była zawarta):  

Wnioskuję jednocześnie o przygotowanie Umowy o przyłączenie do sieci 
gazowej 

 TAK  NIE 

 
2. DANE WNIOSKODAWCY 

 

3. ADRES DO KORESPONDENCJI (jeśli inny niż w pkt. 2) 

 

4. ADRES OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI (jeśli inny niż w pkt. 2) 

 

5. DANE I RODZAJ OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI 
 

5.1. Budynek/lokal:  istniejący  projektowany 
 

5.2. Dane ewidencyjne obiektu:  
 

5.3. Typ przyłączanego:  
 

6. 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 (wskazać):  Moc w kW  Ilość  Moc całkowita w kW  

      Moc łączna w kW  

7. INFORMACJE DOTYCZĄCE POBORU PALIWA GAZOWEGO  
7.1. Cel wykorzystania paliwa gazowego: 

 Ciepła woda użytkowa  Przygotowanie posiłków  Do technologii procesu produkcyjnego 

 Centralne ogrzewanie: kubatura (m3)   lub powierzchnia obiektu (m2)  

 inne    
 

7.2. Maksymalna godzinowa ilość paliwa gazowego  m3/h   

7.3. Planowany termin przyłączenia  kwartał  rok 
 

8. DODATKOWE INFORMACJE (inne informacje mające wpływ na warunki przyłączenia)  
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Ulica     

  

  

Proszę podać właściwy typ, np. budynek jednorodzinny, wielorodzinny, handlowo-usługowy, użyteczności 
publicznej, hala, zakład produkcyjny 

Nr działki Obręb 

 

Ulica     

  

NIP1  

Ulica     

  

PESEL 
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9. SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW 
 

 
przesłanie na adres poczty elektronicznej e-mail 

oraz odbiór osobisty 

 
przesłanie na adres poczty elektronicznej e-mail  

oraz przesłanie pocztą na adres korespondencyjny (list polecony) 

 przesłanie na adres korespondencyjny (list polecony) 

 odbiór osobisty w miejscu złożenia wniosku 
(nie odebrane dokumenty po 7 dniach zostaną wysyłane listem poleconym na wskazany na wniosku adres korespondencyjny) 

 
w innej jednostce terenowej znajdującej się na obszarze działalności SIME Polska Sp. z o.o., która rozpatruje wniosek 

Adres jednostki terenowej: 

 
W przypadku, gdy zadeklarowano odbiór osobisty dokumentów, możliwy jest odbiór dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i/lub 
umowy o przyłączenie przez inną osobę pod warunkiem okazania, przy ich odbiorze, stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę. 
 
10. OŚWIADCZENIA  
Oświadczam, że: 
- posiadam tytuł prawny do korzystania z wyżej wymienionego Obiektu, 
- posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie instalacji i urządzeń gazowych w Obiekcie. 
 
Jednocześnie: 
a) zobowiązuje się do okazania na żądanie SIME Polska Sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z Obiektu i użytkowania w 
nim urządzeń gazowych, 
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 SIME Polska Sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia umowy z osobą, która nie posiadała 
tytułu prawnego do Obiektu, 
c) zobowiązuję się do niezwłocznego informowania SIME Polska Sp. z o.o. o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do Obiektu, w szczególności o utracie tytułu 
prawnego, przy czym przyjmuję do wiadomości, iż brak przekazania 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 
poinformowania o ich zmianie. 
 
11. UPOWAŻNIENIE 
 

Upoważniam:  TAK  NIE 
 
 
do złożenia w SIME Polska Sp. z o.o.. niniejszego wniosku oraz odbioru dokumentów powstałych w procesie przyłączenia do sieci gazowej, zgodnie z dyspozycją zawartą 
w tym wniosku.    
 
12. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie projektów umów oraz powiadomień, w tym wynikających z przepisów prawa, na adres podany niżej adres poczty elektronicznej  
 
 

  TAK  NIE 
 
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 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez SIME Polska Sp. z o.o. w celu przekazania informacji o zaistnieniu możliwości przyłączenia do sieci 
gazowej SIME w przypadku wydania odmowy warunków przyłączenia. 

  TAK  NIE 
 
Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
 
ZAŁĄCZNIKI 
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie: 

− obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, 
− sąsiednich obiektów. 
Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. 
Proszę również o zaznaczenie na mapie proponowanej lokalizacji szafki gazowej lub kotłowni gazowej. 
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. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
3. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS (dotyczy wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą). 

  

  

  

  

  

Pana/Panią 

E-mail 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
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. 1 Maja 18, 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 do ich poprawiania. 
 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zawartej umowy lub działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) 
w celu: 
• określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i będą przechowywane do czasu realizacji usługi przyłączenia do sieci lub do momentu uzyskania informacji o 

zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,  
• realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i usługi dystrybucji i będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na Administratora oraz 

dochodzenia roszczeń związanych z umową, 
• obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń i będą przechowywane przez okres 3 lat od daty zakończenia sprawy, 

 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora (RODO Art. 6, ust. 1, lit. f) w celu:  
• prognozowania poboru oraz dokonywania analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Spółki i zapewnienia właściwego poziomu świadczenia usługi i będą 

zanonimizowane po opracowaniu produktu finalnego,  
• przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych i będą przechowywane przez okres 5 lat po zakończeniu czynności, 
• windykacji technicznej majątku oraz windykacji należności i realizacji zajęć wierzytelności i będą przechowywane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, 

w którym należność została uregulowania.    
 
Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione firmom realizującym usługi przyłączenia, kancelariom prawnym, firmom doradczym, organom 
egzekucyjnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do 
właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy   
 
 

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 
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