
Wniosek  o  o k r e ś l e n i e  w a r u n k ó w  p r z y ł ą c z e n i a
dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie z mocą przyłączeniową nie większą niż 40 kW

nazwa 
lub rodzaj obiektu

w układzie

Wnioskodawca

Miejscowość dzień miesiąc rok

adres lokalu 
/ obiektu

nr działkinr domu / lokalu

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

numer wniosku
wypełnia pracownik ENEA Operator

NIPPESEL

I. DANE DOTYCZĄCE LOKALU / OBIEKTU

1)II. WNIOSEK DOTYCZY

2)III. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII 

1-fazowym

3-fazowym

obiektu projektowanego

rozdziału instalacji
w obiekcie istniejącym

wzrostu mocy 
w obiekcie istniejącym

inne:

(dla wzrostu mocy w obiektach istniejących należy podać numer licznika)

Adres 
do korespondencji

(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

Adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

wielkość zabezpieczenia 
przedlicznikowego 

[A]

podpis pracownika 
ENEA Operator

moc przyłączeniowa
[kW]

Stan istniejący - wypełnia pracownik ENEA 

dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / zameldowania, nr telefonu, PESEL,
dla pozostałych podmiotów: pełna nazwa firmy, siedziba i adres firmy, nr telefonu, NIP

moc przyłączeniowa (z dokładnością do 1 kW)
[kW]

przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii 
elektrycznej [miesiąc / rok]

przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej 
[kWh]

(np. mieszkanie, dom jednorodzinny, gospodarstwo rolne, domek rekreacyjny, obiekt handlowy, zakład produkcyjny,
 zakład  usługowy, plac budowy, itp.)

12,6

12,6

41,53

12,6

64

44,5

32,7 50,112,623,2

zaznaczyć, 
jeżeli wniosek 

dotyczy przyłączenia 

infrastruktury ładowania 
drogowego transportu publicznego

ogólnodostępnych 
stacji ładowania

pozostałych stacji 
ładowania



1)
 właściwe zaznaczyć

2)
 należy wpisać moc jednocześnie użytkowanych urządzeń elektrycznych

3)
 pod pojęciem tytuł prawny należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, 

użytkowanie, własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa 
4)
 należy określić w oddzielnym załączniku wymagania dotyczące odmiennych od standardowych parametry jakościowe energii 

elektrycznej lub parametry jej dostarczania

czytelny podpis lub podpis i pieczęć Wnioskodawcyosoba do kontaktu ze strony Wnioskodawcy: imię i nazwisko, nr telefonu

OBJAŚNIENIA

VI. UWAGI

V. ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE

IV. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE
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1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci 

oraz usytuowanie sąsiednich obiektów
3)2.  dokument potwierdzający tytuł prawny  do korzystania z obiektu

3.  wypis z KRS (dla podmiotów gospodarczych) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych 

prowadzących działalność gospodarczą)

wykaz przewidywanych lub istniejących zastępczych źródeł zasilania nie współpracujących z siecią energetyki zawodowej 
(moc i przeznaczenie)

wykaz wymagań dotyczących odmiennych od standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej 
lub parametrów jej dostarczania

4)dodatkowe wymagania wynikające z potrzeb Wnioskodawcy

pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu.

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

  Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu. ENEA Operator Sp. z o.o. zastrzega sobie 
prawo do wystąpienia do Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego określenia warunków przyłączenia.

  Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez ENEA Operator Sp. z o.o. 
przekazaną mi wraz z niniejszym wnioskiem.

  Wyrażam zgodę na formę elektroniczną korespondencji związanej z realizacją wniosku o przyłączenie, określeniem warunków przyłączenia, 

zawarciem i realizacją umowy o przyłączenie na następujący adres mailowy

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć:
- papierowo na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator lub 
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl

W A Ż N E

Szanowny Kliencie informujemy, że wniosek można złożyć papierowo na adres jednostki organizacyjnej ENEA Operator 
lub elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf) na adres: kontakt@operator.enea.pl
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Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim 

przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych 

osobowych. 

1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ENEA Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznań („OSD”).
OSD wyznaczył osobę odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych:
-  kierując korespondencję na adres: ENEA Operator Sp. z o.o. Inspektor Ochrony Danych, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 

Poznań;
-  poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: eop.iod@operator.enea.pl

2. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania 

danych osobowych?

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych 

osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
- dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

Dane są przetwarzane w celu określenia warunków przyłączenia lub realizacji zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub udzielenia zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcia i realizacji umowy 

o przyłączenie Pani/Pana obiektu do sieci OSD.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią 

 (art. 6 ust. 1 lit f RODO)
Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub 

stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
-  przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, 
-  zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
-  badanie satysfakcji klientów, 
-  dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami;
-  marketing bezpośredni produktów i usług.

3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom tych danych, w szczególności podmiotom realizujących proces 

przyłączenia na zlecenia OSD, w celu wykonania ciążącego na OSD obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę 

lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej.
Odbiorcami mogą być ponadto w szczególności: upoważnieni pracownicy, biura informacji gospodarczej, instytucje 

kredytowe i płatnicze; podmioty świadczące na rzecz OSD usługi w zakresie realizacji procesu przyłączenia.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie OSD i ich upoważnionym 

pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z OSD i wyłącznie zgodnie z poleceniami 

OSD oraz pod warunkiem zachowania poufności. 

4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie"). 

5. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

-  w zakresie realizacji zawartej z OSD umowy o przyłączenie - do czasu likwidacji przyłącza, a po tym czasie przez 

okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;

-  w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na OSD w związku z prowadzeniem działalności 

i realizacją zawartych umów - do czasu wypełnienia tych obowiązków przez OSD;

-  w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę - do czasu wycofania zgody na takie 

przetwarzanie;

-  z poszanowaniem Pani/Pana praw i wolności, do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów OSD 

stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego 

przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
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6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione? 

Ma Pani/Pan prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych lub do ich usunięcia,

- w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania 

w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: 

-  z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, gdy OSD przetwarza dane do celów wynikających 

z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),

-  w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych 

w zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych jest związane z marketingiem bezpośrednim 

(art.. 21 ust. 2 RODO),

- żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy 

lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od OSD Pani/Pana danych 

osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego 

i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy 

danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa OSD,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

7. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe? 

Aby umożliwić wydanie warunków przyłączenia lub wydanie potwierdzenia kompletności zgłoszenia przyłączenia 

mikroinstalacji lub wydanie zapewnienia dostawy energii elektrycznej, a także zawarcie i realizację umowy o przyłączenie 

do sieci OSD, jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych osobowych. W takim przypadku brak podania danych 

powoduje uznanie wniosku lub zgłoszenia za niekompletne i uniemożliwia zawarcie i realizację umowy o przyłączenie.

8. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych. Czyli, skąd pozyskujemy Pani/Pana dane osobowe 

i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez OSD dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą. OSD 

przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Przykładami 

takich kategorii są: dane personalne (identyfikujące Panią/Pana), dane kontaktowe, dotyczące istniejących zobowiązań.

Dane osobowe mogą zostać pozyskane m.in.:

-  z biur informacji gospodarczej,

- od osoby reprezentującej Panią/Pana na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,

- od podmiotów, którym Pan/Pani udzielił(-a) zgody na ich przekazanie, 

- z Systemu Elektronicznego Ksiąg Wieczystych.

W odniesieniu do danych osobowych przedsiębiorców, przedmiotowe dane pozyskujemy również z innych źródeł 

publicznych, w których dane dotyczące przedsiębiorców są gromadzone, tj.: Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej 

Ewidencji Działalności Gospodarczej czy podobnych źródeł zlokalizowanych w innych krajach oraz od podmiotów 

prywatnych specjalizujących się w zbieraniu i udostępnianiu informacji o przedsiębiorcach. W przypadku danych osobowych 

osób reprezentujących przedsiębiorców lub też działających na ich rzecz, dane pozyskujemy zarówno z wyżej wymienionych 

źródeł, jak i od samych przedsiębiorców.

9. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania? 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak 

ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.



 

 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
dla podmiotu grupy przyłączeniowej B podgrupy I, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane 

do sieci dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h 
albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h 

(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku wypełniania odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami) 

1. Dane wnioskodawcy ⃞ 
⃞ 

modernizacji/rozbudowy istniejącej instalacji gazowej 

zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej 
(np. w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada tytułu 
prawnego do nieruchomości) 

Dane obiektu przyłączanego do sieci 
budynek / lokal, ⃞ istniejący, ⃞ projektowany 

4. 
Imię i Nazwisko i/lub nazwa 

PESEL 

Typ (proszę wpisać właściwy typ, np. budynek 
jednorodzinny, wielorodzinny, lokal mieszkalny, 
letniskowy, gospodarczy, usługowy, handlowy, zakład 
produkcyjny, itp). 

NIP1
 

REGON1 oraz nr KRS lub CEIDG1
 

Gmina 
Miejscowość 

Miejscowość 
Ulica 

Ulica 
Numer domu / lokalu 

Numer domu / lokalu / lub działki 
Kod pocztowy, poczta 

Kod pocztowy, poczta 

4.1. Inne informacje mające wpływ na warunki przyłączenia: Telefon(y)2
 

⃞ 
⃞ 
⃞ 

obiekt posiada przyłącze gazowe 
w obiekcie istnieje instalacja gazowa 
dotyczy nowej instalacji gazowej Adres e-mail2

Numer konta bankowego3

2. Adres do korespondencji2
 

(jeśli jest inny niż powyżej)

lokalizacja gazomierza 

lokalizacja szafki gazowej / kurka głównego 

dotyczy modernizacji, rozbudowy, remontu istniejącej 
instalacji gazowej 

⃞ 

Miejscowość 
⃞ ilość istniejących gazomierzy szt. 

szt. ⃞ ilość dodatkowych gazomierzy Ulica 

⃞ (m3) lub powierzchnia obiektu 

rzypadku ogrzewania) Numer domu/lokalu 

⃞ inne informacje 
Kod pocztowy, poczta 

Wniosek dotyczy 
budowy nowego przyłącza gazowego 
zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej 
znak: 

3. 
⃞ 
⃞ 

(np. Miejsce usytuowania istniejących/ proponowanych 
gazomierzy ) 

(wzrost / zmniejszenie poboru paliwa gazowego z istniejącego 
przyłącza gazowego) 
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z dnia 

kubatura 

(m2) (w p

 
 



 

 

5. Informacje dotyczące poboru paliwa gazowego

5.1 Przewidywany termin rozpoczęcia poboru paliwa gazowego
Miesiąc Rok 5.2. Cel wykorzystania paliwa gazowego: 

⃞ przygotowanie posiłków ⃞ przygotowanie ciepłej wody ⃞ ogrzewanie pomieszczeń 

⃞ do technologii procesu produkcyjnego 

⃞ inny 

(proszę wymienić jaki?) 

5.3.Przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe [m3/rok] 

5.4.Moc przyłączeniowa – maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego [m3/h] 

5.5.Rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowej instalacji gazowej: 

6. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej

Jeżeli wniosek dotyczy wydania warunków przyłączenia 
dla nowo budowanego przyłącza gazowego, proszę 
określić preferowany moment zawarcia umowy o 
przyłączenie do sieci gazowej.

⃞ w terminie późniejszym (konieczne będzie wypełnienie 
odrębnego wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie 
do sieci gazowej) 

⃞ niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia. 
W przypadku chęci zawarcia umowy o przyłączenie 
do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu 
warunków przyłączenia należy uzupełnić następujące 
dane: 

• przewidywana data wykonania instalacji gazowej:

NIP1

REGON1 oraz nr KRS lub CEIDG1
 

Miejscowość 

Ulica 

Numer domu / lokalu 

Kod pocztowy, poczta • dane pozostałych osób, które oprócz wnioskodawcy
będą stroną umowy o przyłączenie do sieci gazowej4:

Telefon(y)2

Adres e-mail2 

(W przypadku, gdy jest więcej Wnioskodawców o zawarcie 
umowy o przyłączenie do sieci gazowej, proszę o dołączenie 
danych pozostałych Wnioskodawców w załączniku 
na osobnej kartce. Pozostali Wnioskodawcy zobowiązani 
są do podpisania zarówno załącznika jak i wniosku). 

Imię i Nazwisko i/lub nazwa 

PESEL 
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Urządzenie 
urządzenie 
istniejące / 

projektowane 

liczba urządzeń 
[szt.] 

kuchnia gazowa 

kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym 

kocioł gazowy do przygotowania ciepłej wody 

kocioł gazowy jednofunkcyjny 

kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.) 

razem kW 

 [kWh/rok] 

moc urządzenia 
[kW] 

asd 

łączna 

 moc urządzeń [kW] 



 

7. Oświadczenia powstałych w procesie przyłączenia do sieci gazowej, 
zgodnie z dyspozycją zawartą w tym wniosku. 7.1. Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości / 

obiektu / lokalu wymienionej(go) w punkcie 4 niniej- 
szego wniosku posiadam tytuł prawny wynikający z: 
⃞ prawa własności, ⃞ prawa współwłasności, 
⃞ użytkowania wieczystego, ⃞ spółdzielczego prawa 
do lokalu mieszkalnego, ⃞ umowy najmu, ⃞ umowy 
leasingu, ⃞ umowy użyczenia, ⃞ inne: 

 8.2.Upoważniam Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o.
do udzielania sprzedawcy paliwa gazowego
wymienionego w punkcie 8.1. informacji dotyczących
procesu przyłączania do sieci gazowej obiektu
wskazanego we wniosku, w tym przekazania kopii
dokumentów związanych z procesem przyłączenia
do sieci gazowej. 

9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych6

9.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. 
Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Dane 
kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: 
iodo@psgaz.pl. 

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 anonimizowane 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 oświadczam, że: 

⃞ posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli 

na użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych 

⃞ nie posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli 
na użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych5

W ramach wyżej wymienionego prawa mogę pobierać 
paliwo gazowe do urządzeń gazowych. 

7.2. ⃞ nie  posiadam  tytułu  prawnego  do  korzystania 
z  nieruchomości  /  obiektu  /  lokalu  wymienionej 
(ego) w punkcie 4 niniejszego wniosku. 

Jednocześnie: 
1. Zobowiązuję się do okazania na żądanie Polskiej Spółki

Gazownictwa sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego
posiadanie tytułu prawnego do korzystania

z przyłączanej(ego) nieruchomości / obiektu / lokalu.

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia 2. 
niezgodnego z prawdą może spowodować

odpowiedzialność przewidzianą w przepisach prawa,
w szczególności odpowiedzialność finansową, 
również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec 
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., związanych 
z faktem zawarcia umowy  o  przyłączenie  do  sieci 
gazowej z osobą, która nie posiadała tytułu 
prawnego do określonej(go)w pkt. 4 wniosku 
nieruchomości / obiektu / lokalu, bądź zawarcia 
umowy nie ze wszystkimi osobami posiadającymi 
tytuł prawny do określonej(go) w pkt. 4 wniosku 
nieruchomości / obiektu / lokalu.

Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania Pol- 
ską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. o wszelkich zmia- 
nach w zakresie tytułu prawnego do nieruchomości 
/obiektu/lokalu określonej(go) w pkt.4 wniosku, 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.

3. 

7.3. Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej 
dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym 
i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o ich zmianie. 

8. Upoważnienia8
.

(nazwa sprzedawcy paliwa gazowego) 

do złożenia w Polskiej Spółce Gazownictwa 

sp. z o.o. niniejszego wniosku oraz odbioru dokumentów 
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Upoważniam 

 

8.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -----------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------



 

 

 

(nazwa sprzedawcy paliwa gazowego) 
⃞ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny

 (list zwykły) 

⃞ w miejscu złożenia wniosku7
 

Załączniki: 

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane 
urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję 
lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. 
Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 
uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. 
Proszę również o zaznaczenie na mapie proponowanej lokalizacji szafki gazowej lub kotłowni gazowej. 

Uwaga! 

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. 

W przypadku gdy wnioskodawca deklaruje chęć zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie 
po otrzymaniu warunków przyłączenia konieczne są również: 

1. 
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(miejsce złożenia uzupełnia, pracownik przyjmujący 
wniosek) 

 ⃞ w innej jednostce terenowej znajdującej się

na obszarze działalności Polskiej Spółki
Gazownictwa, która rozpatruje wniosek7

 

(proszę podać adres jednostki) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych 
w celu wskazanym w pkt. 8.1 niniejszego wniosku jest: 

(proszę podać adres) 

działająca w procesie przyłączenia do sieci gazowej, 
z upoważnienia wnioskodawcy. Podanie tych danych 
jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z art. 6 
ust.1 lit. c) i lit. f) RODO oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z p.zm.).

9.3. 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.  

10. Sposób odbioru dokumentów
dotyczących określenia przyłączenia i/lub
umowy o przyłączenie:
 ---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------
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1. Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
2. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą. Uzupełnienie niemniejszego pola

stanowi zgodę na przetwarzanie wpisanych danych osobowych przez PSG sp. z o.o. w celu ułatwienia kontaktu z klientem w niżej 
wymienionych celach. Zgodę można wycofać w dowolnym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania
dokonanego przed jej wycofaniem.

3. Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalności gospodarczej.
Dotyczy klientów wyrażających chęć zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków
przyłączenia. Informacja służy jedynie ułatwieniu zwrotu na konto klienta ewentualnej nadpłaty powstałej po rozliczeniu kosztów
inwestycji przyłączenia do sieci gazowej.

4. W przypadku gdyby umowa o przyłączenie była zawierana przez większą liczbę osób, prosimy o dołączenie danych pozostałych osób
w załączniku. Podanie danych osobowych osób innych niż wnioskodawca jest możliwe jedynie w przypadku złożenia czytelnego podpisu
tych osób pod wnioskiem lub udzielenia stosownego pełnomocnictwa wnioskodawcy przez te osoby do występowania w ich imieniu. 

5. W przypadku klientów wnioskujących o przyłączenie do sieci gazowej, brak posiadania zgody wszystkich współwłaścicieli może być
powodem odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

6. Dotyczy osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą.
7. Możliwy jest odbiór dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i/lub umowy o przyłączenie przez 

inną osobę pod warunkiem okazania przy odbiorze tych dokumentów stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez wnioskodawcę.
Osobisty odbiór dokumentów możliwy jest tylko w jednostkach obsługi Klienta rozpatrujących wniosek
w siedzibach Oddziału Zakładu Gazowniczego/Gazowni lub jednostce Sprzedawcy paliwa gazowego.

WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE PRZYJMUJĄCE WNIOSEK 

Paliwo  gazowe:  gaz  ziemny  zgodny  z  przepisami  wynikającymi  z  rozporządzenia Ministra Gospodarki 
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania sytemu gazowego (t. j. Dz. U. z 2018 
r., poz. 1158 z p. zm.). Rodzaj i oznaczenie wg PN-C-04750;2002 
⃞ wysokometanowy E 
⃞ zaazotowany Lw 
⃞ zaazotowany Ls 

Wniosek przyjęto w: 

Nazwa komórki organizacyjnej, data wpływu 

 Podpis, pieczątka pracownika 

Nr wniosku (obrót) 

Nr wniosku (Polska Spółka Gazownictwa)  

Właściwy/a Oddział Zakład Gazowniczy/Gazownia Polskiej Spółki Gazownictwa 

Uwaga! 
W przypadku przedsiębiorcy oświadczenie podpisują osoby uprawnione do jego reprezentowania wykazane 
w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy (np. KRS, wpis w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej) lub w pełnomocnictwie. W przypadku spółki prawa handlowego reprezentacja wynika z KRS, natomiast 
w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoba wpisana do Centralnej Ewidencji Informacji 
o Działalności Gospodarczej podpisuje powyższe oświadczenia.

Miejscowość, data czytelny podpis wnioskodawcy 
lub osób reprezentujących wnioskodawcę / 

osób wskazanych w pkt 6 niniejszego wniosku 

Pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa o przyłączenie do sieci gazowej jest 
podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS / wpisie do 
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej do reprezentacji przedsiębiorcy) – oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), 
lub niepotwierdzona kopia – jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego lub inny dokument, 
z którego wynika umocowanie do podpisania umowy. 
Inne 

2. 

3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upoważnienie dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.



 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie 

NIP 5590004992 REGON 090522228 KRS 0000102352 

Telefon: 52 33-24-596 
Tel./fax. 52 33-24-598 

serwis internetowy: www.zwik.com.pl 
e-mail: zwik@zwik.com.pl 

WYPEŁNIA PRACOWNIK ZWIK NUMER DRUKU 002A  

NUMER WNIOSKU 
PODPIS 

PRACOWNIKA 
SYMBOL KLIENTA 

FORMA POTWIERDZENIA 
PRZYJĘCIA WNIOSKU 

DATA PRZYJĘCIA WNIOSKU 

   
 

 OSOBIŚCIE   SMS 

 POCZTA   E-MAIL   

 

 

WNIOSEK  

O WYDANIE / ZMIANĘ WARUNKÓW* 

 PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ     PRZYŁĄCZENIA DO SIECI KANALIZACYJNEJ 

 ROZDZIAŁU INSTALACJI           ZMIANY LOKALIZACJI WODOMIERZA 
WNIOSEK PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 
 

CZĘŚĆ A – DANE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI 

NAZWISKO I IMIĘ LUB 
NAZWA FIRMY* 

 
 

ADRES 
ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY* 

 

ADRES DO 
KORESPONDENCJI* 

 

TELEFON**  FORMA POTWIERDZENIA 
PRZYJĘCIA WNIOSKU* 

 SMS        POCZTA 

 E-MAIL ____________________       NIP***  
 

CZĘŚĆ B – LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI/OBIEKTU, KTÓRY MA ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY DO SIECI* 

MIEJSCOWOŚĆ  
ULICA, NUMER BUDYNKU  

NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ/OBRĘB  
 

CZĘŚĆ C – ZAKRES WNIOSKU 

Zabudowa*  istniejąca      projektowana 

Przeznaczenie i sposób 
wykorzystania 
nieruchomości 

/obiektu, który ma 
zostać przyłączony* 

 obiekt na zgłoszenie                  budynek mieszkalny jednorodzinny    

 budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie zagrodowej 

 budynek mieszkalny wielorodzinny  

 obiekt użyteczności publicznej                    obiekt biurowy  

 zakład produkcyjny/usługowy                     obiekt handlowy 

 inne (jakie?) _______________________________________________________ 

Krótki opis zamierzenia 
inwestycyjnego** 

 

Zapotrzebowanie na 
wodę – planowana 
wielkość poboru, jej 

przeznaczenie i jakość* 

 bytowo-gospodarcze:         
    Q śr. dobowy ___________m3/dobę  
    Q max. godzinowy _______m3/h 
 

 przeciwpożarowe:       
     Q ppoż ________________ l/sekundę 
       

 przemysłowe/technologiczne:          
Q śr. dobowy  ___________m3/dobę  
Q max. godzinowy _______ m3/h 
 

 inne:                                                       
Q śr. dobowy ___________m3/dobę  
Q max. godzinowy _______m3/h 

Wielkość ładunków zanieczyszczeń __________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Ścieki – przewidywane 
ilości, określenie 
rodzaju i jakości* 

 bytowe:  
    Q śr. dobowe  ___________ m3/dobę 
  

BZT5 ____________________ (mgO2/l)               
Zawiesina ogólna__________ (mg/l)   
Azot amonowy____________ (mgNNH4/l)   

 przemysłowe:                                 
    Q śr. dobowe__________m3/dobę 
 

ChZTCr _________________ (mgO2/l)               
Fosfor ogólny____________ (mgP/l) 
Azot azotynowy__________ (mgNNO2/l) 



CZĘŚĆ D – PRZEDŁOŻONE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA 

Oświadczam, że wskazaną 
nieruchomością/ 

obiektem władam* 

 jako właściciel  

 jako współwłaściciel, za zgodą i wiedzą większości współwłaścicieli (załączyć zgody) 

 jako użytkownik wieczysty/ dzierżawca / inne _________________________ 

 pełnomocnik właściciela (dzierżawcy)   
 

NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ NIERUCHOMOŚCI** ____________________________ 

Do wniosku załączam 

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku 
do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci 
uzbrojenia terenu – zaleca się by został on sporządzony na mapie zasadniczej lub 
mapie do celów projektowych* 

 inne (np. pełnomocnictwo do reprezentowania, oświadczenia/zgody pozostałych 
współwłaścicieli) _______________________________________________________ 

Przygotowany na podstawie wniosku dokument*          odbiorę osobiście            proszę przesłać pocztą 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  z siedzibą w Świeciu przy 

ul. Parkowej 3, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych; kontakt z inspektorem danych osobowych u Administratora e-mail: iodo@zwik.com.pl, 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie i celu niezbędnym do realizacji niniejszego wniosku, w tym 
obowiązków prawnych ciążących na ZWiK, wykonania przez ZWiK zadania realizowanego w interesie publicznym, 
zawarcia i wykonania umowy, realizacji usług oraz w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami i nie będą 
udostępniane innym odbiorcom, 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu  
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2017.328 j.t. z późn. zm.) i Regulamin dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świecie, 

4) podanie danych jest dobrowolne, lecz jednocześnie niezbędne do podjęcia działań związanych z przedmiotem wniosku, 
w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja wniosku, 

5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania; 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 
przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez taki okres czasu, jaki jest niezbędny do realizacji celu w związku 

z którym zostały pozyskane. 
 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w siedzibie zakładu i na stronie internetowej 
pod adresem: www.zwik.com.pl. 
 

OŚWIADCZENIE - DOTYCZY OSÓB FIZYCZNYCH: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych przez administratora danych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu, ul. Parkowa 
3. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałam(-em) się z treścią klauzuli 
informacyjnej. 
 

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY: Zapoznałam(-em) się z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 

terenie Gminy Świecie oraz akceptuję ich treść. 

DATA 
 

CZYTELNY PODPIS  
 

 
 

 X zaznaczyć właściwe    
* pole obowiązkowe 
** pole nieobowiązkowe – ma na celu przyspieszenie rozpatrzenia wniosku oraz ułatwienie kontaktu  
*** wypełniają osoby prowadzące działalność gospodarczą 
 
 

 
 

Termin realizacji 

21 dni (budynki mieszkalne jednorodzinne) lub 45 dni (pozostałe przypadki) kalendarzowych od daty złożenia kompletnego 
wniosku. Za kompletny wniosek uważa się całkowite wypełnienie druku wniosku oraz załączenie wymaganych załączników. 
W przypadku złożenia niekompletnego wniosku, Przedsiębiorstwo poinformuje pisemnie Podmiot o potrzebie jego 
uzupełnienia. Czasu na uzupełnienie wniosku nie wlicza się do czasu na wydanie warunków przyłączenia. 

 

Druk obowiązuje od 19.09.2020 r. 

mailto:tomek@zwik.com.pl


Wytyczne do wypełnienia WNIOSKU O WYDANIE/ZMIANĘ WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI 
 

 

Informacje ogólne 

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * są obowiązkowe.  

We właściwe pola oznaczone jako  należy wpisać X 

CZĘŚĆ A 

Forma potwierdzenia przyjęcia wniosku: 

- jeżeli zaznaczony zostanie SMS – należy wypełnić pole TELEFON 

- jeżeli zaznaczona zostanie POCZTA – należy wypełnić pole ADRES DO KORESPONDENCJI 

- jeżeli zaznaczony zostanie E-MAIL – należy wpisać obok adres e-mail 

CZĘŚĆ C – Wytyczne dla Budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, jednorodzinnych w zabudowie zagrodowej 

1) Zapotrzebowanie na wodę (na cele bytowo-gospodarcze) i przewidywane ilości odprowadzanych ścieków 

(bytowych): 

Zużycie wody zależy od liczby mieszkańców, liczby łazienek oraz zainstalowanych urządzeń oraz naszych upodobań 

(np. czy kąpiel bierzemy pod prysznicem, czy w wannie, naczynia zmywamy ręcznie, czy w zmywarce). Przyjmuje się, 

że dobowe zużycie wody wynosi 80–100 l/osobę, PRZYJMUJEMY DO OBLICZEŃ 90L/OSOBĘ 

Dla 4-osobowej rodziny obliczenia będą wyglądały następująco: 

Q śr. dobowe = 90 l/osobę/dobę x 4 osoby = 360 l/dobę = 0,36 m3/dobę 

Do dalszych obliczeń przyjmujemy współczynniki nierównomierności godzinowej Nh = 1,5 i współczynnik 

nierównomierności dobowej Nd = 2 

Q max. dobowe = Q śr. dobowe x Nd = 0,36 m3/dobę x 2 = 0,72 m3/dobę 

Q max. godzinowe = Nh x Q max. dobowe/24 = 1,5 x 0,72 m3/dobę : 24 h = 0,045 m3/h 

 

ILOŚĆ OSÓB 
WODA ŚCIEKI 

Q śr. dobowe (m3/dobę) Q max. godzinowe (m3/h) Q śr. dobowe (m3/dobę) 

1 0,09 0,01125 0,09 

2 0,18 0,0225 0,18 

3 0,27 0,03375 0,27 

4 0,36 0,045 0,36 

5 0,45 0,05625 0,45 

6 0,54 0,0675 0,54 

7 0,63 0,07875 0,63 

8 0,72 0,09 0,72 

9 0,81 0,10125 0,81 

10 0,90 0,1152 0,90 

 

Wielkość ładunków zanieczyszczeń w wodzie – proponowany wpis: „wymagane dla wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi” 

 

2) Przyjmuje się, że ilość odprowadzanych ścieków jest równa ilości pobranej wody w ciągu doby, tj. Q śr. dobowe. 

Jakość ścieków:   

BZT5 = 500 mgO2/l 

ChZTCr = 1000 mgO2/l 

zawiesina ogólna = 500 mg/l 

fosfor ogólny = 15 mgP/l 

azot amonowy = 200 mgNH4/l 

azot azotynowy = 10 mgNO3/l 

 

CZĘŚĆ C - Sposób określenia zapotrzebowania na wodę i przewidywanych ilości odprowadzanych ścieków dla 

pozostałych nieruchomości/obiektów 

 

Dane należy określić w konsultacji z projektantem instalacji sanitarnych lub odczytać z projektu budowlanego budynku. 

 



CZĘŚĆ D - Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączy w 

stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu – zaleca się 

by został on sporządzony na mapie zasadniczej lub mapie do celów projektowych  
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