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1. Dane Wnioskodawcy:  
 
Anna Kowalska 
Imię i nazwisko/Nazwa firmy  
70010102356 
PESEL/ NIP  
- 
REGON oraz PKD  
Pułtusk, ul. Nowa 12/3 
Miejscowość, ulica  
06-100 Poczta Pułtusk 
Kod pocztowy, poczta  
 
Adres do korespondencji: 
 
Pułtusk, Nowa 12/3 
Miejscowość, ulica  
06-100 Poczta Pułtusk 
Kod pocztowy, poczta  
Jan Kowalski 
Osoba upoważniona do kontaktu 
609 876 456 
Telefon 
k.kowalski@gmail.com 
Email 
 

2. Przewidywane miejsce odbioru paliwa 
gazowego: 
 
Budynek jednorodzinny 
Rodzaj obiektu 
Gmina Pułtusk, Pułtusk ul. Nowa 12/3, nr 
działki 1297/2   
Gmina, Miejscowość, ulica, nr działki 
 
3. Przewidywany termin odbioru paliwa 
gazowego: 
 
09   2021 
Miesiąc   Rok 
 
4. Moc przyłączeniowa: 3 m3/h 
 
5. Cel odbioru paliwa gazowego (właściwe 
podkreślić):  

 przygotowywanie ciepłych posiłków 

 przygotowywanie ciepłej wody 

 ogrzewanie pomieszczeń 

 do technologii procesu produkcyjnego 

 inny (wskazać jaki) 
 
6. Przewidywana ilość odbieranego paliwa 
gazowego 
 

Max godzinowy [m3/h] 3 

Przewidywany roczny 
[m3/rok] 

2000 

Przewidywany roczny 
[kwh/rok] 

19900 

  

7. Przewidywane ciśnienie paliwa gazowego w 
punkcie dostawy i odbioru*: 

 ciśnienie minimalne: 1,6 [kPa] 

 ciśnienie maksymalne: 2,5 [kPa] 
 



8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych∗∗  
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) 
informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest XXX Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. XXX, 00-000 
Miasto X. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@xxx.pl.  
 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) w celu:  

 określenia możliwości przyłączenia do sieci gazowej i będą przechowywane przez okres 24 miesięcy od 
daty wydania „Oświadczenia o warunkach przyłączenia” lub do momentu uzyskania informacji o 
zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości,  

 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, 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 wydania „Oświadczenia o warunkach przyłączenia”. 
 
9. Sposób odbioru dokumentów dotyczących określenia możliwości przyłączenia do sieci gazowej (wybrane 
podkreślić): 

 przesłanie pocztą na adres korespondencyjny (list zwykły)  

 odbiór dokumentów możliwy jest tylko w jednostkach obsługi Klienta rozpatrujących wniosek w 
Oddziale Zakładzie Gazowniczym/Gazowni 

 w innej jednostce terenowej znajdującej się na obszarze działalności Polskiej Spółki Gazownictwa, 
która rozpatruje wniosek. 

Załącznik  
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. 
 
Pułtusk, 10 marzec 2021 
Miejscowość, data  
 

Anna Kowalska 
Czytelny podpis wnioskodawcy lub osób reprezentujących wnioskodawcę 

 
 



Numer wniosku:  
 

Data złożenia wniosku:  
 
Adnotacje służbowe  
 

 
(pieczęć jednostki i czytelny podpis Przyjmującego) 

 
 

                                                           
* nie dotyczy Wnioskodawców grupy BI  
** dotyczy osób fizycznych 


