EWE energia sp. z o.o.
Infolinia 801 100 800
bok@ewe.pl
www.ewe.pl
WNIOSEK dla podmiotów, których urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać
gaz ziemny o mocy godzinowej powyżej 110 kWh/h

o określenie warunków umowy o przyłączenie do sieci gazowej

o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej

o określenie warunków umowy sprzedaży gazu ziemnego

o zmianę wydanych warunków technicznych

1. WYMAGANE DOKUMENTY
Do opracowania wniosku potrzebny jest:
- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, która zostanie przyłączona do sieci gazowej
- oświadczenie o rezygnacji z gazu propan-butan (podpisane przez wszystkich właścicieli budynku)
- mapa sytuacyjna (poglądowa) w skali 1:500 lub 1:1000
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, Regon oraz numer NIP

2. WNIOSKODAWCA
Imię(ona) i nazwisko(a) wnioskodawcy(ów), nazwa firmy

Ulica (adres do korespondencji)

Nr domu

Nr telefonu

E-mail

NIP

REGON

Kod pocztowy

Miejscowość

EKD

3. DANE OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO
Hala

Budynek handlowo-usługowy

Budynek wielorodzinny z ..................... mieszkaniami

Zakład produkcyjny

Budynek użyteczności publicznej

Inne .............................................................................

Ulica

Nr domu

Ilość osób zamieszkałych w ww. obiekcie

Nr działki bud. Kod pocztowy

Miejscowość

Powierzchnia do ogrzania w m2

4. DOTYCHCZASOWY NOŚNIK ENERGII
Rodzaj nośnika

Ilość

5. CEL WYKORZYSTANIA PALIWA GAZOWEGO
Centralne ogrzewanie

Centralne ogrzewanie + c.w.u.

Technologia

Produkcja

6. RODZAJ I ILOŚĆ URZĄDZEŃ GAZOWYCH, KTÓRE DOCELOWO BĘDĄ PODŁĄCZONE DO INSTALACJI GAZOWEJ
Kuchenka gazowa

Moc

Ilość

Moc całkowita w kW

Podgrzewacz ciepłej wody

Moc

Ilość

Moc całkowita w kW

Kocioł gazowy

Moc

Ilość

Moc całkowita w kW

Nagrzewnice/promienniki

Moc

Ilość

Moc całkowita w kW

Linia technologiczna

Moc

Ilość

Moc całkowita w kW

Inne urządzenia gazowe ............................................................. Moc

Ilość

Moc całkowita w kW
Moc łączna w kW

7. RODZAJ DOSTARCZANEGO PALIWA GAZOWEGO
Gaz wysokometanowy E (GZ 50)

Gaz zaazotowany Lw (GZ 41,5) - dotyczy gmin Jerzmanowa i Polkowice

8. ODBIÓR PALIWA GAZOWEGO
w roku:

docelowo

min./max. kWh/rok
min./max. kWh/doba
min./max. kWh/h

9. CHARAKTERYSTYKA ROCZNYCH DOSTAW I ODBIORU PALIWA GAZOWEGO
w kwartałach

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

% poboru rocznego

10. MOC PRZYŁĄCZENIOWA
kWh/h

Maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego

11. WYMAGANE CIŚNIENIE GAZU W PUNKCIE DOSTAWY I ODBIORU
2 kPa (20 mbar)

5 kPa (50 mbar)

10 kPa (100 mbar)

inne ................................ kPa

min - max

12. MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z INNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W PRZYPADKU PRZERW LUB OGRANICZEŃ
W DOSTARCZANIU PALIWA GAZOWEGO

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRACY PRZYŁĄCZANYCH ODBIORNIKÓW I INSTALACJI GAZOWYCH
W OKRESIE ROZRUCHU
kWh/h

Maksymalna godzinowa ilość paliwa gazowego

Ciśnienie gazu

kPa

14. UMOWNY PUNKT WEJŚCIA DO SYSTEMU GAZOWEGO

15. INFORMACJA O KONIECZNOŚCI ZAPEWNIENIA USŁUGI NAWANIANIA PALIWA GAZOWEGO
tak

nie

16. OPIS WYMAGAŃ
Wymagania dotyczące odmiennych od wymienionych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. nr 133 z 22.07.2010 r. poz. 891), parametrów jakościowych paliwa gazowego lub warunków jego dostarczania

17. MINIMALNA ILOŚĆ PALIWA GAZOWEGO
Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych

18. TERMINY
Planowany termin przyłączenia

Planowany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego

kWh/h

19. DODATKOWE INFORMACJE (wypełniane w obecności doradcy)
Orientacyjna długość odcinka przyłączeniowego [mb]
Rodzaj przyłącza:

Punkt redukcyjno-pomiarowy

Średnica przyłącza:
Parametry sieci gazowej:

25 mm

Stacja redukcyjno-pomiarowa:

63 mm

istniejąca

110 mm
projektowana

Miejsce zainstalowania układu pomiarowego:

jednociągowa
160 mm

dwuciągowa

specjalna

inna

Średnica gazociągu

Punkt redukcyjno-pomiarowy

Stacja redukcyjno-pomiarowa

Inny punkt uzgodniony z EWE
Przyrządy

Rodzaj i ilość gazomierzy
Rodzaj szafki gazowej:

wolnostojąca

natynkowa

podtynkowa

Wymiar szafy gazowej:

600x600

800x800

1000x1000

1100x1100

rejestrator impulsów

1700x1200

2200x1400

korektor objętościowy

inna......................................

Przewidywany zakres niezbędnych zmian w sieci gazowej związanych z przyłączaniem obiektu

20. WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY GAZU
Przypuszczalne roczne zapotrzebowanie na gaz ziemny w kWh

Moc umowna w kWh/h

Uwagi

21. OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany(a), iż:
1. Współadministratorami moich danych osobowych przekazanych na podstawie złożonego wniosku są EWE energia sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu, przy ul. 30 Stycznia 67, 66-300 Międzyrzecz oraz
EWE Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 184, 60-166 Poznań, zwani dalej: „Współadministratorami”. Mogę skontaktować się ze Współadministratorami za pośrednictwem
powołanego przez nich inspektora ochrony danych, wysyłając e-mail na adres: iod@ewe.pl, pisząc na adres: ul. Grunwaldzka 184, 60-166 Poznań lub telefonując pod numer: 61 8857 102.
2. Wszelkie prawa przysługujące mi w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych mogę wykonywać wobec każdego ze Współadministratorów. Współadministratorzy są wspólnie
odpowiedzialni za realizację wszelkich obowiązków ciążących na nich, jako administratorach danych osobowych. Na moje żądanie inspektor ochrony danych udostępni mi szczegółowe informacje
na temat zakresu obowiązków Współadministratorów.
3. Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest złożony przeze mnie wniosek, dla wykonania którego przetwarzanie moich danych jest niezbędne (w szczególności wydanie warunków
technicznych). W przypadku wyrażenia przez mnie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, podstawną prawną przetwarzania moich danych osobowych w zakresie wyznaczonym
zgodą, będzie również moja zgoda na przetwarzanie danych.
4. Moje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją wniosku, a także marketingu produktów i usług własnych Współadministratorów. W przypadku wyrażenia przez
mnie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych, moje dane będą przetwarzane również dla celów wskazanych w złożonym przeze mnie oświadczeniu o wyrażeniu zgody.
5. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja wniosku będzie niemożliwa. Wyrażenie lub brak mojej dodatkowej zgody na przetwarzanie
danych osobowych w celach innych niż związanych z realizacją wniosku, nie będzie miało wpływu na realizację wniosku. Wobec przetwarzania danych osobowych do celu marketingu bezpośredniego
usług i produktów własnych Współadministratorów mogę w każdym czasie wyrazić sprzeciw kontaktując się z wybranym Współadministratorem.
6. Moje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji wniosku.
7. Współadministratorzy mogą przekazać moje dane odbiorcom zajmującym się obsługą systemów księgowych, IT, budową i projektowaniem sieci gazowych, doręczaniem korespondencji.
8. Współadministratorzy nie zamierzają przekazywać moich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9. Mam prawo żądać od każdego ze Współadministratorów dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
10. W razie udzielenia przeze mnie dodatkowo zgody na przetwarzanie danych w celach innych niż związanych z realizacją wniosku, zgoda może być przeze mnie cofnięta w każdym czasie.
11. W związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Współadministratorów przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
12. W oparciu o moje dane osobowe Współadministratorzy nie będą podejmowali wobec mnie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Data i czytelny podpis Klienta

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu produktów i usług innych niż Współadminstratorów, wraz z przekazywaniem moich danych osobowych takim
podmiotom.

Tak

Nie

2. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych każdego ze Współadministratorów oraz podmioty współpracujące z nimi drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty
elektronicznej i numer telefonu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 poz. 1030, tj. z późn. zm.).

Tak

Nie

3. Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez każdego ze Współadministratorów oraz podmioty współpracujące z nimi w celach handlowych i
marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907, tj. z późn. zm.).

Tak

Nie

Data i czytelny podpis Klienta

