Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
data wpływu

numer wniosku

nazwisko i imię Podmiotu
lub nazwa firmy, pieczątka

adres zamieszkania
lub siedziba firmy
PESEL/NR DOWODU
OSOBISTEGO
REGON
NIP 1
telefon kontaktowy, fax, e-mail
Adres do korespondencji
(jeżeli jest inny niż powyżej)
Miejscowość

______________________________________

Ulica

______________________________________

Numer domu/lokalu

______________________________________

Kod pocztowy, poczta

______________________________________

(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 do podpisania zarówno załącznika, jak i wniosku).

Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznania się z załączonymi objaśnieniami

1.

W oparciu o wydane warunki przyłączenia do sieci gazowej Novatek Green Energy Sp. z o.o. wnioskuję(my) o
przyłączenie
do sieci gazowej zgodnie z warunkami nr

z dnia

Nieruchomości/ Obiektu zlokalizowanego w:
Miejscowość

ulica

Nr budynku

nr lokalu

Nr działki

2.

Przyłączenie obiektu do sieci gazowej, podpisanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego oraz odbiór
paliwa gazowego planuję(my) wykonać do dnia

3.

1

Dodatkowe uwagi …………………………………………………………………………………………………………………

Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
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4.

Oświadczam(my), że na korzystanie z nieruchomości/obiektu/lokalu posiadamy tytuł prawny wynikający z:
prawa własności,

prawa współwłasności,

użytkowania,

użytkowania wieczystego,

najmu,

dzierżawy, inne
Posiadam(my) zgodę wszystkich współwłaścicieli na doprowadzenie paliwa do nieruchomości i zamontowanie w
nim urządzeń gazowych.
nie posiadam(my) zgodę wszystkich współwłaścicieli na doprowadzenie paliwa do nieruchomości i zamontowanie
w nim urządzeń gazowych.

2

W ramach wyżej wymienionego prawa mogę pobierać paliwo gazowe do urządzeń gazowych.
Nie posiadam tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości/obiektu/lokalu wymienionego powyżej

5.

Jednocześnie:
1)
2)

3)

6.

Zobowiązuję się do okazania na żądanie Novatek Green Energy Sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego
posiadanie tytułu prawnego do korzystania z przyłączanej(ego) nieruchomości / obiektu / lokalu.
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 NOVATEK Green Energy Sp. z o.o., związanych z faktem zawarcia umowy o przyłączenie do
sieci gazowej z osobą, która nie posiadała tytułu prawnego d 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 NOVATEK Green Energy Sp. z o.o. o wszelkich zmianach 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.

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

7.

8.

Do wniosku załączam(my):
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do władania przyłączaną nieruchomością w formie (nazwa
dokumentu i numer, forma władania)………………………………………………………………………………...
2. Oryginały lub uwierzytelnione kopie aktualnych odpisów z rejestru przedsiębiorców, potwierdzeń nadania
numerów NIP i REGON, oraz pełnomocnictwa osób upoważnionych do zawarcia Umowy, o ile Takie są
wymagane.
objaśnienia:
1. w przypadku własności, współwłasności, użytkowania, użytkowania wieczystego lub własnościowego
spółdzielczego prawa do lokalu i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – aktualny
odpis z księgi wieczystej, odpis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, zaświadczenie
ze spółdzielni, albo odpisy innych aktów notarialnych i prawomocnych orzeczeń sądowych, z których
wynika prawny tytuł do władania nieruchomością,
2. w przypadku umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu – umowę i pisemną zgodę (właściciela,
współwłaścicieli,
władającego)
na
wykonanie
gazociągu,
przyłącza,
instalacji
gazowej,
wraz z oświadczeniem właściciela o prawie dysponowania nieruchomością do celów budowlanych,
Oświadczam(my), że:
1. wyrażam(my) zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w celu budowy, rozbudowy i przyszłej
eksploatacji sieci gazowej / przyłącza gazowego i punktu lub stacji redukcyjno-pomiarowej lub pomiarowej II-go
stopnia,
2. jeśli ze względu na techniczne uwarunkowania przyłączenia obiektu do sieci gazowej zaistnieje konieczność
przeprowadzenia sieci gazowej do obiektu przez nieruchomości innych właścicieli, to uzyskam(my) na to zgodę
w formie pisemnego oświadczenia właścicieli tych nieruchomości wg wzoru funkcjonującego w NOVATEK Green
Energy Sp. z o.o.

Zgodność w/w danych potwierdzam(my) własnoręcznym podpisem.
…………………………………………………..
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

2
W przypadku klientów wnioskujących o przyłączenie do sieci gazowe, brak posiadania zgody wszystkich współwłaścicieli może być powodem
odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

3

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej, zawierania i realizacji
umów o przyłączenie do sieci gazowej, wystawiania faktur oraz marketingu własnych produktów i usług jest Novatek Green Energy sp.
z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubomirskiego 20, Unity Centre, 31-509 Kraków.
Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z art. 23 ust. 1 pkt 2, pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo
energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.).
Wnioskodawcy/-om przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych (wyrażenie poniższej zgody jest dobrowolne i nie ma wpływu
na wykonanie niniejszego wniosku):
 Wyra ża m zgodęna prze twa rza nie m oich da nych os obowych prze z Novatek Green Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w
celach marketingowych obejmujących marketing produktów i usług innych podmiotów, a także na ich udostępnianie innym podmiotom
realizującym ww. cele.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Novatek Green Energy sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w celach
marketingowych również w przyszłości.
…………………………………………………..
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

Sposób odbioru umowy o przyłączenie do sieci gazowej:
Przesłanie pocztą na adres korespondencyjny (list zwykły)
Odbiór dokumentów w miejscu złożenia wniosku ……………………………………………………………………………………..
Uwaga: jeśli odbiór paliwa gazowego w obiekcie będzie mierzony przez kilka układów pomiarowych (gazomierzy) Wnioskodawca
ubiegający się o przyłączenie powinien złożyć odrębne wnioski dla każdego układu pomiarowego.

3

Dotyczy osób fizycznych prowadzących i nieprowadzących działalność gospodarczą
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