
 

 
 

Wnioskodawca 
(Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci gazowej) 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

„Huta Pokój” S.A. 

Wydział Energo-Elektryczny  

ul. Niedurnego 79 

41-709 Ruda Śląska 

 

 

ul………………………………………………………………… 

             -                  …………………………………………… 

Tel. kontaktowy…………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………………. 
 

adres korespondencyjny za pośrednictwem 

ul………………………………………………………………..… ……………………………………………………………..….. 

             -                  …………………………………….……… ……………………………………………………………….... 

Tel. kontaktowy……………………………………..…………. …………………………………………………………………. 

e-mail ……………………………………………………….…. (Nazwa i adres sprzedawcy paliwa gazowego) 

 
ZAPYTANIE 

o możliwość  przyłączenia do sieci gazowej 
(wniosek dla Podmiotu nieposiadającego tytułu prawnego do nieruchomości) 

 
1.  Wnioskuję/emy o wydanie opinii na temat możliwości przyłączenia do sieci gazowej obiektu: 
................................................................................................................................................................................................. 

(nazwa - np. budynek, lokal mieszkalny, letniskowy, gospodarczy, usługowy, handlowy, zakład produkcyjny , itp.) 

zlokalizowanego : 
................................................................................................................................................................................................. 

(podać adres miejsca odbioru paliwa gazowego – miejscowość, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, nr działki, obręb ewidencyjny) 

2. Cel wykorzystania paliwa gazowego (zakreślić właściwy kwadrat): 

 do ogrzewania pomieszczeń 

 do przygotowania ciepłej wody użytkowej 

 do przygotowania posiłków 

 do technologii procesu produkcyjnego 

 inne ……………………………………………………. 
 

3. Rodzaj paliwa gazowego : 

 gaz ziemny  wysokometanowy E    

4. Maksymalny odbiór paliwa gazowego : 

godzinowy  ……………..… [m
3
/h];                              roczny  ……………….. .. [m

3
/rok] 

 

5. Przewidywane, wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru: ..............[kPa] 

 

 

 

 

 



 

Załączniki: 

1. Mapa terenu w skali 1:500,1:1000 lub 1:2000, z naniesionym na mapie obiektem, do którego ma być 
doprowadzone paliwo gazowe. 

 

5.   Sposób przekazania  odpowiedzi na Zapytanie 
*)
 : 

□ pocztą, na adres korespondencyjny wskazany we wniosku 
□ osobiście w Biurze Obsługi Klienta Sprzedawcy paliwa gazowego 
□ osobiście w siedzibie „Huty Pokój” S.A. 
 

*)
proszę zaznaczyć wybrany sposób przekazania dokumentów 

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

             (miejscowość - data)         (podpis wnioskodawcy lubo osoby reprezentujące Wnioskodawcę) 
 

 
 

6.   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
Oświadczenie Wnioskodawcy

*) 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Hutę Pokój” S.A. Spółkę z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy  
ul. Niedurnego 79 moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i przechowywanych w zbiorze danych 
osobowych ( w celu rozpatrzenia zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej ) zgodnie z przepisami 
określonymi Ustawą Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 29.08.1997r. o 
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).  

Równocześnie zastrzegam sobie prawo wglądu do danych, prawo ich poprawiania, a także w przypadkach 
określonych w art.32 ust.1 pkt.7 i 8 Ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 
poz. 926 z późn. zm.) prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania  oraz wobec przekazywania danych innym podmiotom. 
  
…………………………………..       …………………………………………. 

( miejscowość, data)         (podpis Wnioskodawcy) 
 

Oświadczenie Wnioskodawcy
**) 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku 
i przechowywanych w zbiorze danych osobowych w celach marketingowych przez „Hutę Pokój” S.A. z siedzibą w 
Rudzie Śląskiej przy ul. Niedurnego 79 w myśl art. 23 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z poźn.  zm.) oraz na przekazanie -  przy zachowaniu ich poufności 
– powyższych danych  firmom realizującym cele marketingowe na rzecz „Huty Pokój” S.A. 
 
 
…………………………………..       ……………………………………………… 

( miejscowość, data)         (podpis Wnioskodawcy) 
 
 

          
Oświadczenia Wnioskodawcy dotyczą  osób fizycznych. 
 
*)
   Oświadczenie Wnioskodawcy jest obowiązkowe. 

**)
 Oświadczenie Wnioskodawcy jest dobrowolne. W przypadku nie wyrażenia zgody,  treść tego oświadczenia 

należy przekreślić. 
 
 

 


