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

1

Dotyczy podmiotów niebędących konsumentami, w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
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2.

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

3.

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

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.

7.

8.

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.
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:
o
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,
o
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.,

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

NOVATEK Green Energy Sp. z o.o.
ul. Lubomirskiego 20, Unity Centre
31-509 Kraków
Т: +48 12 390 76 95
E: info@novatek.pl
www.novatek.pl

NIP 945-213-32-82
REGON 121020807
KRS 0000341850
BDO 000143709
Kapitał zakł. 17 305 000 PLN
2z3

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

Informacje o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych
Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie 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 (RODO),
Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie („Novatek”), jako podmiot przetwarzający Państwa dane osobowe, jest
zobowiązana do poinformowania Państwa o nowych przepisach oraz obowiązkach i uprawnieniach z nich wynikających.
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Novatek Green Energy Sp. z o.o.
Administratorem Danych Osobowych (Administrator) jest:
Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Lubomirskiego 20, Unity Centre, 31-509 Kraków, zarejestrowana przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydz. Gosp. pod nr KRS 0000341850, NIP: 945-213-32-82, REGON:
12102080,
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:
1) określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej,
2) realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i usługi dystrybucji oraz sprzedaży gazu,
3) obsługi skarg, reklamacji oraz zgłoszeń.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Umowy oraz po zakończeniu trwania Umowy do momentu
wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa lub przedawnienia ewentualnych roszczeń, a w
przypadku prawnie usprawiedliwionym Administratora, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego, do czasu cofnięcia przez
Panią/Pana zgody, jeśli zgoda taka była udzielona.
Przysługuje Pani/Panu prawo:
- dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do PUODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących ich danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Podanie 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.).
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy.
Wszelką korespondencję oraz wnioski dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres: rodo@novatek.pl
Więcej informacji o przetwarzaniu i ochronie danych osobowych przez Novatek na stronie www.novatek.pl

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.
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