DUON Dystrybucja sp. z o.o.
ul. Batorowska 15, Wysogotowo k/Poznania
62-081 Przeźmierowo

Imię i nazwisko/Nazwa firmy
adres
PESEL/REGON
telefon kontaktowy
Email**

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej przewidującego odbiór paliwa gazowego: gazu ziemnego
wysokometanowego w ilości do 10 m3/h (110 kWh/h)
1. Wnioskuj(ę)emy o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej obiektu:
nazwa, rodzaj: budynek, lokal mieszkalny, letniskowy, gospodarczy, usługowy, handlowy, zakład produkcyjny, itp

w którym przewiduj(ę)emy odbiór paliwa gazowego, zlokalizowanego na terenie Gminy
kod pocztowy i miejscowość

ulica

pod adresem:
nr domu/lokalu

nr działki

2. Inne informacje mające wpływ na ocenę warunków przyłączenia:
☐podłączenie nowego obiektu

☐zmiana warunków

☐obiekt posiada przyłącze gazowe

☐w obiekcie istnieje instalacja gazowa

nr wydanych warunków

data wydania

inne:

3. Ilość mieszkań w budynku

szt.

4. Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa
gazowego
5. Cel wykorzystania paliwa gazowego
5.1 gospodarstwo domowe
☐przygotowywanie posiłków
☐ogrzewanie pomieszczeń
☐przygotowywanie ciepłej wody
5.2 handel, usługi przemysł i inne
☐przygotowywanie posiłków
☐ogrzewanie pomieszczeń
☐przygotowywanie ciepłej wody
☐technologia: kotłownia

.

[m2]

6. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń
7. Przewidywane odbiorniki
Kuchnia gazowa

Moc [kW]

ilość

Razem [kW]

Kocioł gazowy c.o. i c.w.u.
Kocioł gazowy do podgrzania wody
kocioł gazowy centralnego ogrzewania

Dodatkowe odbiorniki gazu przewidywane docelowo:

☐technologia
Wybierz wygodną dla Ciebie formę dostarczenia Warunków przyłączenia:
☐papierowa
do odbioru osobiście w Regionalnym Biurze Obsługi Technicznej
☐dokumentowa zostanie wysłana na adres email podany powyżej**
Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam tytuł prawny do obiektu określonego w pkt. 1 niniejszego Wniosku

……………………………………………….
Miejscowość
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Wypełnia Przedstawiciel DUON Dystrybucja sp. z o.o. z udziałem Wnioskodawcy
8. Maksymalny godzinowy pobór paliwa gazowego [nm3/h]
9. Przewidywane wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru

[kPa]

Załączniki /wymagane po powiadomieniu przez przedstawiciela DUON Dystrybucja sp. z o.o./:
•

mapa poglądowa terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem odbioru paliwa gazowego wraz z wypisem
z ewidencji gruntów (lub innym tytułem prawnym do obiektu).

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

……………………………………………….

dnia …………………………………..

Miejscowość

……....................................................................
czytelny podpis Wnioskodawcy

Administratorem podanych we wniosku danych osobowych jest DUON
Dystrybucja Sp. z o.o. w Wysogotowie ul. Batorowska 15 (dane kontaktowe do
wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych: odo@gge.com.pl). Celem
przetwarzania danych osobowych jest przyjęcie i realizacja wniosku o wydanie
warunków przyłączenia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. b) w zakresie podjęcia czynności przed zawarciem umowy na
żądanie osoby, której dane dotyczą, oraz w związku z art. 6 ust., 1 lit. f) w zakresie
realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora w tym: uzyskania
wszystkich niezbędnych informacji do podpisania umowy, weryfikacji osób
reprezentujących wnioskodawcę, obsługi reklamacji oraz dochodzenia i obrony
przed roszczeniami. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do
zawarcia umowy. Niepodanie wskazanych danych skutkować brakiem
możliwości wydania warunków przyłączenia.

Podanie danych oznaczonych jako nieobowiązkowe jest dobrowolne, a celem ich
przetwarzania jest ułatwienie kontaktu z wnioskodawcą, a w sytuacji wyrażenia
osobnej zgody marketingowej na przedstawienie usług i produktów, zgodnie
z wybraną formą określoną w zgodzie.
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
dostępu do danych oraz ich poprawiania, sprzeciwu i do ograniczenia
przetwarzania, prawo do zapomnienia oraz prawo do wycofania udzielonej
zgody w dowolnym momencie. Wszelkie prawa możesz wnieść korzystając
z elektronicznego formularza dostępnego na https://www.duon.pl/wnioskidotyczace-danych-osobowych/. Z pełną treścią informacji o przetwarzaniu
danych osobowych zapoznasz się na https://www.duon.pl/obowiazkiinformacyjne/

Wypełnia Przedstawiciel DUON Dystrybucja sp. z o.o.:
Data przyjęcia wniosku:
Osoba przyjmująca
wniosek:
IMIĘ I NAZWISKO

PODPIS

Uwagi:
np. zawiadomienie o
terminie osunięcia braków
we wniosku

Parametry przyłącza:
1. Średnica przyłącza [mm]:

2. Długość przyłącza [m]

3. Miejsce włączenia [ul.]:

4. Średnica sieci ulicznej
[mm]

5. Rodzaj nawierzchni:
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