EWE energia sp. z o.o.
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WNIOSEK dla odbiorcy deklarującego odbiór gazu ziemnego o mocy godzinowej < 110 kWh/h
o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej

o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej

o zawarcie umowy kompleksowej

o zmianę wydanych warunków technicznych

WYMAGANE DOKUMENTY
Do opracowania wniosku potrzebny jest:
- tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, np. akt notarialny, odpis z Księgi Wieczystej, umowa najmu
- 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 KRS1
- protokół zdawczo-odbiorczy ze stanem i numerem licznika gazowego na dzień przekazania obiektu2

1. WNIOSKODAWCA - dane korespondencyjne klienta
Imię(ona) i nazwisko(ka) wnioskodawcy(ców), nazwa firmy

Ulica (adres do korespondencji)

Nr domu

Nr telefonu

PESEL 1

Kod pocztowy

Miejscowość

E-mail

PESEL 2

NIP1

EKD1

2. INFORMACJA NA TEMAT /PRZYŁĄCZONEGO/ PRZYŁĄCZANEGO/ OBIEKTU ODBIERAJĄCEGO GAZ ZIEMNY
WYPEŁNIA KLIENT

Ulica

Nr domu

Nr działki bud. Kod pocztowy

Ilość osób zamieszkałych w ww. obiekcie

Powierzchnia do ogrzania w m2

Ilość gosp. domowych w obiekcie

Rodzaj obiektu

Miejscowość

Planowany termin budowy przyłącza3

Planowany termin montażu gazomierza

3. CEL WYKORZYSTANIA PALIWA GAZOWEGO
ogrzewanie

podgrzewanie wody

gotowanie

inny

4. RODZAJ I ILOŚĆ URZĄDZEŃ GAZOWYCH
Kocioł gazowy

Moc

Ilość

Moc całkowita w kW

Kuchenka gazowa

Moc

Ilość

Moc całkowita w kW

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

Ilość

Moc całkowita w kW

5. DOTYCHCZASOWY NOŚNIK ENERGII
Rodzaj nośnika

1
2
3

dot. wnioskodawców prowadzących działalność gospodarczą
w przypadku zakupu obiektu / zmiany stron umowy
z wyłączeniem okresu od 1 listopada do 31 marca, w którym EWE nie buduje przyłączy

Roczne zużycie

6. OŚWIADCZENIE PRZEJMUJĄCEGO NIERUCHOMOŚĆ / LOKAL / OBIEKT Z PUNKTEM ODBIORU4

Wypełnia KLIENT

W związku z pobieraniem gazu ziemnego od EWE energia oraz wolą zawarcia umowy kompleksowej dostarczania gazu ziemnego ja niżej podpisany (my niżej podpisani)
żądam (my) dostarczania paliw gazowych (gazu) przed podpisaniem ww. umowy i przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jakim mowa w art. 27 Ustawy.
5
Oświadczam, iż stan licznika gazowego nr
w momencie rozpoczęcia przeze mnie (nas) poboru gazu wynosił
Oświadczam jednocześnie, iż świadom jestem (śmy), że w przypadku odstąpienia od umowy zobowiązany(ni) będę(dziemy) zgodnie z treścią art. 27 Ustawy oraz punktu
6 załącznika nr 1 do Ustawy do uiszczenia kosztów za czas od momentu rozpoczęcia realizacji dostaw gazu do momentu poinformowania EWE o odstąpieniu od umowy.

Oświadczam(y), iż jestem(śmy) świadom(mi), że rozpoczęcie realizacji Umowy uwarunkowane jest także spełnieniem przesłanek wskazanych w ww. Umowie.
Oświadczam(y), iż jestem(śmy) świadom(mi), iż pobieranie gazu bez zawartej umowy, a uprzednio złożonego wniosku spowoduje wstrzymanie dostaw oraz może rodzić
odpowiedzialność cywilną oraz karną.
Data i czytelny podpis Klienta

7. SPOSÓB ROZLICZEŃ
Rozliczenie:
Termin płatności :
6

roczne (prognoza)

rzeczywiste, co miesiąc (na podstawie odczytu klienta)

1-go dnia miesiąca

15-go dnia miesiąca

8. INFORMACJE TECHNICZNE NA TEMAT PRZYŁĄCZA GAZOWEGO – WYPEŁNIA EWE
Wypełnia pracownik EWE

Przypuszczalne zapotrzebowanie na gaz ziemny

m3/rok

Orientacyjna długość odcinka przyłączeniowego

kWh/rok

mb

Rodzaj i ilość gazomierzy

Kaucja

Rodzaj szafki
Parametry sieci gazowej:
Parametry gazu:

istniejąca

projektowana

gaz wysokometanowy E (GZ 50)

Średnica gazociągu
gaz zaazotowany Lw (GZ 41,5) - dotyczy gmin Jerzmanowa i Polkowice

9. UWAGI

10. 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.

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

zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta (Dz. U. 2014.827 z późn. zmianami). Brak podpisu pod żądaniem spowoduje brak możliwości rozpatrzenia
wniosku oraz skutkować będzie wstrzymaniem gazu do obiektu, jeśli jest on dostarczany
5
jeśli licznik jest zamontowany proszę wpisać dane ze sporządzanego z poprzednią stroną umowy (poprzednim właścicielem) protokołem zdawczo-odbiorczym
6
dotyczy prognozowanych, miesięcznych zaliczek (rozliczenie rzeczywiste raz w roku)
4

