Unimot System Sp. z o.o.
Al.Ks. J. Poniatowskiego 1
03-901 Warszawa
NIP 7010337526
REGON 146062054

Wniosek
o określenie warunków przyłączenia dla Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie
do sieci gazowej Unimot System Sp. z o.o. przewidującego odbiór paliwa gazowego do 110 kWh/h
Numer wniosku

data

….. / W / BLE / 2017

Data wpływu do
Unimot System

Nazwisko i imię Podmiotu lub
nazwa firmy, pieczątka

Adres zamieszkania lub siedziba
firmy
PESEL / NUMER SERIA DOWODU
REGON
NIP
telefon kontaktowy, fax, e-mail

Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z załączonymi objaśnieniami
1

Dla potrzeb

2

Do celów

3

Liczba mieszkańców

4

Charakterystyka obiektu

Istniejącego *

Projektowanego *

Osiedla *

Budynku *

Lokalu *

Komunalnych *

Ciepłej wody użytkowej *

Grzewczych *

Produkcyjnych *

Technologicznych *

Inne *

Wiek budynku

Liczba kondygnacji
lat

5

Typ obiektu

6

Charakter obiektu

7

powierzchnia ogrzewana
m2

szt.

Wolnostojący *

Bliźniak *

Szeregowiec *

Mieszkalny *

Handlowy *

Usługowy*

Hotelowy *

Produkcyjny *

Gastronomiczny *

Biurowy *

Magazynowy

Szpitalny *

Szkolny *
Inny *

Miejscowość

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Nr działki

Obręb / Gmina

Adres przyłączanego obiektu

Wnioskuję o dostawę paliwa gazowego do odbiorników

ilość [szt.]

moc [kW]

zużycie
jednostkowe
[m³/h]

zużycie
sumaryczne
[m³/h]

- kuchnia gazowa (piekarnik elektryczny / gazowy)*
- kocioł gazowy do podgrzewania wody
8

- kocioł gazowy jednofunkcyjny
- kocioł gazowy dwufunkcyjny
- nadmuchowy palnik gazowy
- ...........................................................
- ...........................................................

9

Maksymalny godzinowy pobór paliwa gazowego

10

Planowany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego

11

Paliwo gazowe (rodzaj i oznaczenie wg PN-C-04753:2002)

……………..………….. m³/h

………………..……….. kWh/h
kwartał

rok
E (GZ50)

Obiekt posiada przyłącze gazowe

Tak *

Nie *

Obiekt posiada instalację gazową

Tak *

Nie *

12

W przypadku obiektu posiadającego
przyłącze gazowe i instalację gazową
należy określić miejsce usytuowania
gazomierza i liczbę istniejących przyłączy

13

Wniosek dotyczy

Rozszerzenia warunków
przyłączenia *

Rozdziału instalacji
gazowej *
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Podłączenia nowego
lokalu *

Inne *

Do wniosku załączam(my)
1. Mapę zasadniczą terenu w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego

Tak *

Nie *

2. Aktualną mapę do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 dostarczę do dnia złożenia wniosku
o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej, tj. ............. / ........... /………..... / 20 …...... r.

Tak *

Nie *

Tak *

Nie *

Tak *

Nie *

5. Kopia aktualnego odpisu KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.

Tak *

Nie *

6. Kopia decyzji o nadaniu NIP.

Tak *

Nie *

7. Kopia nadania REGON.

Tak *

Nie *

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny
(nazwa dokumentu i numer, forma władania)

do

władania

przyłączaną

nieruchomością

w

formie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Jeżeli wniosek w imieniu Podmiotu będzie podpisany przez osobę trzecią, należy dołączyć pełnomocnictwo
do podpisania wniosku w oryginale lub kopię potwierdzoną przez osobę zaufania publicznego.
14
Dotyczy przedsiębiorców

Objaśnienia:
- w przypadku własności, współwłasności, użytkowania, użytkowania wieczystego lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu i prawa do
domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej – należy dołączyć 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,
- w przypadku umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu – należy dołączyć umowę i pisemną zgodę (właściciela, współwłaścicieli,
władającego) na wykonanie gazociągu, przyłącza, instalacji gazowej, wraz z oświadczeniem właściciela o prawie dysponowania nieruchomością do
celów budowlanych,
- kserokopie dokumentów składanych przez Podmiot winny być czytelne i potwierdzone przez notariusza bądź adwokata lub radcę prawnego za
zgodność z oryginałem oraz zawierać potwierdzenie, że ich stan prawny nie uległ zmianie na dzień ich potwierdzenia.
Oświadczam(my), że:
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,
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dołączę(ymy) do wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej pisemnego oświadczenia potwierdzającego zgodę wyrażoną w pkt. 16
zgodnie ze wzorem funkcjonującym w Unimt System Sp. z o.o.,
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 Unimot System Sp. z o.o.,
wyrażam(my) zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Unimot System Sp. z o.o. w celach związanych z działalnością
statutową zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt. 3 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn.
zm.),
upoważniam(my) Unimot System Sp. z o.o. do wykonywania wszystkich czynności związanych z doprowadzeniem gazu do mojej działki objętej
niniejszym wnioskiem,
przyjmuję(emy) do wiadomości, że wniosek nie zostanie rozpatrzony w przypadku niedostarczenia wymaganych załączników wymienionych
w niniejszym wniosku,
jestem(śmy) / nie jestem(śmy)* płatnikiem podatku VAT.
Oświadczenie Wnioskodawcy
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Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam tytuł prawny do obiektu określonego w pkt. 7 niniejszego wniosku i wyrażam zgodę na jego
przyłączenie do sieci gazowej.

Zgodność powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem
Podpis Podmiotu

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Zgadzam się dobrowolnie na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Unimot System
Sp. z o.o., w myśl art. 23 pkt. 1 ppkt. 1 i pkt 21 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.) oraz by powyższe dane, przy zachowaniu ich poufności, były przekazywane jedynie
firmom realizującym cele marketingowe na rzecz Unimot System Sp. z o.o.
2. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne. Osoby je składające maja prawo do wglądu oraz do poprawiania swoich
danych osobowych.

Podpis Podmiotu

* - niewłaściwe skreślić
Uwaga: jeśli odbiór paliwa gazowego w obiekcie będzie mierzony przez kilka układów pomiarowych (gazomierzy) Podmiot ubiegający się o przyłączenie
powinien złożyć odrębne wnioski dla każdego układu pomiarowego.
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