
 

 

 

 

 
 

Wniosek 
o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z o.o.  
dla podmiotów grupy przyłączeniowej B podgrupy I, które będą odbierać gaz ziemny  
wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25 m3/h. 

 

  imię i nazwisko / firma 
 

   

    

adres zameldowania/ 
  

numer wniosku 
 

siedziba firmy     

    

adres do korespondencji 
  

data wniosku 
 

(jeżeli inny niż zameldowania/siedziby)   
 

 

    

NIP/KRS/ inny rejestr  
            

telefon 
         

    

REGON 
           

faks 
         

    

PESEL (dla osób fizycznych) 
            

e-mail 
 

 
1. Wnioskuję/Wnioskujemy o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z o.o. Obiektu* 

         istniejącego                     w budowie                      projektowanego  

              mieszkalny lokal         budynek usługowy  

              budynek mieszkalny jednorodzinny         budynek handlowy  

              budynek mieszkalny wielorodzinny (liczba lokali ______ )         zakład produkcyjny  

              budynek rekreacji indywidualnej         budynek użyteczności publicznej  

      ____________________________________________       ____________________________________________  
 

2. Lokalizacja przyłączanego obiektu – punktu wyjścia z systemu gazowego 
 

 
miejscowość  ulica  Gmina   

 
       

 
Numer budynku  Numer 

lokalu  Numer działki   

 
 

 

3. Wybrany punkt wejścia do systemu gazowego, w którym następować będzie przekazywanie Paliwa 
gazowego do dystrybucji 

 

  
 

 
       

 

 
4. Przewidywany termin rozpoczęcie odbioru Paliwa gazowego lub dostarczania Paliwa 

gazowego(wskazać miesiąc i rok) 
 

 
 

 

5. Cel wykorzystania Paliwa gazowego* 
 do ogrzewania pomieszczeń  

 

 do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
 

  

 do przygotowania posiłków  
 

 do technologii procesu produkcyjnego 
 

  

 do innych celów  
 

 
 

6. Wykaz przewidywanych odbiorników 

 
rodzaj odbiornika liczba moc odbiornika sumaryczna moc 

 

• kuchnia gazowa szt. kW kW 

• przepływowy podgrzewacz wody szt. kW kW 

• kocioł gazowy szt. kW kW 

• gazowy ogrzewacz pomieszczeń szt. kW kW 

• kocioł gazowy dwufunkcyjny c.o. i cwu szt. kW kW 

• urządzenia technologiczne szt. kW kW 

• inne szt. kW kW 

• inne szt. kW kW 
 

 



 

 

 

 

 
 

Wniosek 
o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z o.o.  
dla podmiotów grupy przyłączeniowej B podgrupy I, które będą odbierać gaz ziemny  
wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25 m3/h. 

 
 
 

7. Rodzaj Paliwa gazowego : gaz ziemny* 

 wysokometanowy E zaazotowany Lw  zaazotowany Ls  zaazotowany Ln 
 

8. Moc przyłączeniowa (planowana, maksymalna godzinowa możliwość odbierania Paliwa gazowego, służącą do zaprojektowania przyłącza): 
..................................................... kWh/h .................................... m3/h. 

 

9. Zapotrzebowanie na Paliwo gazowe 

 w roku     docelowo  

• min. godzinowe [kWh/h]      

• max. godzinowe [kWh/h]       

• min. dobowe [kWh/dobę]      

• max. dobowe [kWh/dobę]      

• min. roczne [MWh/rok]      

• max. roczne [MWh/rok]      
 

 

10. Charakterystyka odbioru Paliwa gazowego z systemu gazowego 

 
kwartał I II II IV 

 
% odbioru rocznego     

 

 

11. Wnioskowane przez Podmiot ciśnienie Paliwa gazowego w punkcie dostarczenia i odbioru (na wyjściu z zespołu gazowego): 

 minimalne kPa   maksymalne kPa  
 
 

 

12. Opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączanych odbiorników i instalacji gazowych w okresie rozruch 

 
 

 

 

 

13. Możliwość korzystania z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu Paliwa gazowego 

 
 

 

 

 

14. Opis wymagań dotyczących odmiennych od wymienionych w §38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 02.07.2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133, poz. 891), parametrów Paliwa gazowego lub warunków jego 
dostarczania 

 
 

 

 

 

15. Informacja o konieczności zapewnienia usługi nawaniania Paliwa gazowego tak nie 
 

16. Warunki dostawy układu pomiarowo-redukcyjnego* 

 Obudowa:                                 układ dostarcza przyłączany G.EN. Operator Sp. z o.o. 

         metalowa – dowolny kolor z palety RAL         betonowa – kamień płukany           betonowa – tynk dowolny kolor z palety RAL  

 kolor………………………………………….   
 

17. Dodatkowe informacje pozwalające na dokładniejsze określenie warunków przyłączenia* 

 a) wniosek dotyczy   

    podłączenie nowego obiektu     rozdzielenie instalacji     rozszerzenie warunków     inne 

 b) obiekt posiada przyłącze gazowe   

 tak       nie 

 c) w obiekcie istnieje instalacja gazowa   

 tak       nie 

    
 
    

 
 
 



 

 

 

 

 
 

Wniosek 
o określenie warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z o.o.  
dla podmiotów grupy przyłączeniowej B podgrupy I, które będą odbierać gaz ziemny  
wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny zaazotowany w ilościach większych niż 25 m3/h. 

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. 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
(Czytelny podpis osoby przyjmującej)  (Czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 
* właściwe zakreślić 
** oświadczenie Wnioskodawcy jest obowiązkowe  
***oświadczenie Wnioskodawcy jest dobrowolne                                                                                                                                           

 

18. Sposób przekazania „Warunków” i innej korespondencji* 

     osobiście w Centrali Spółki     pocztą na adres korespondencyjny 

     osobiście w Biurze Oddziału Spółki     inne: …………………………………………………  

19. Do Wniosku dołączam/my*: 

 
1) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane 

przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów 
oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego, 
 

tak nie 

 

2) oświadczenie wnioskodawcy dotyczące tytułu prawnego do korzystania z obiektu budowlanego lub 
nieruchomości, w którym będą użytkowane odbiorniki i instalacje (np.: prawa własności, użytkowania 
wieczystego, użytkowania, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, 
spółdzielczego prawa do lokalu, umowy dzierżawy, umowy najmu, umowy użyczenia, leasingu, inny), 

tak nie 

 
3) 

Inne: tak nie 
 

20. Oświadczam/Oświadczamy, że: 

 

1) w przypadku pozytywnego rozpatrzenia Wniosku i po ustaleniu technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej wyrażam/-y 
zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w celu budowy, rozbudowy i przyszłej eksploatacji przyłącza gazowego, wraz z 
konieczną infrastrukturą sieciową i techniczną, dla potrzeb związanych z przyłączeniem do sieci gazowej, co 
zobowiązuję/zobowiązujemy się potwierdzić przez podpisanie stosownych dokumentów wg wzorów obowiązujących w G.EN. 
Operator Sp. z o.o., najpóźniej do dnia podpisania Umowy o przyłączenie do sieci gazowej, 
 

 2) Upoważniam/-y G.EN. Operator Sp. z o.o. do wykonania wszystkich czynności związanych z doprowadzeniem gazu do mojej działki 
objętej niniejszym Wnioskiem. 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych we Wniosku jest spółka pod firmą G.EN. OPERATOR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Dorczyka 1, 
62-080 Tarnowo Podgórne.  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo skontaktować w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji swoich 
praw  poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.gen.com.pl, pod adresem e-mail: iod@genoperator.pl, a 
także pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w punkcie 1 z dopiskiem „ochrona danych osobowych”. 

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu: 
a. określenia warunków technicznych przyłączenia do sieci gazowej G.EN. Operator w tym udzielania odpowiedzi na zadane pytania oraz podjęcia innych 

działań na Państwa żądanie (art.6 ust 1. lit b RODO);  
b. realizacji usługi przyłączenia do sieci gazowej i usługi dystrybucji (art.6 ust 1. lit b RODO); 
c. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1lit. f RODO) takich jak:  

i. dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z podjętych działań przyłączeniowych i świadczenia usług dystrybucyjnych; 
ii. przeprowadzania czynności audytowych oraz kontrolnych; 
iii. dokonywania prognozowania poboru i analiz, koncepcji i strategii na potrzeby Administratora i zapewnienia właściwego poziomu świadczenia 

usług. 
4. Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom, w szczególności firmom: prawniczym, projektowym, wykonawczym, urzędom związanym z 

realizacją budowy przyłącza.  
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres: 

a. w przypadku wydania warunków technicznych i zawarcia umowy przyłączeniowej a następnie dystrybucyjnej przez cały okres eksploatacyjny wynikający z 
umowy lub uzyskania informacji o zmianie osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości; 

b. w przypadku wydania warunków technicznych i nie zawarcie umowy przyłączeniowej przez okres 7 lat od otrzymania warunków technicznych; 
c. dane przetwarzane podczas audytu oraz kontroli przez okres 5 lat; 
d. dane przetwarzane w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez okres do dnia upływu terminu przedawnienia. 

Okresy te w momencie spełnienia obowiązku informacyjnego wynoszą 6 lat jeżeli jesteś osobą fizyczną, natomiast jeżeli jesteś przedsiębiorcą będącym 
jednocześnie osobą fizyczną 3 lata. Jednakże koniec tych wskazanych terminów przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego. Długość 
tych okresów zależna jest od woli ustawodawcy i może ulec zmianie. Jeżeli prowadzone będzie postępowanie windykacyjne Państwa dane osobowe będą 
przetwarzane przez okres w którym możliwe będzie dochodzenie roszeń zgodnie z obowiązującym prawem.    

6. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania, a także powiadomienia odbiorców danych osobowych o realizacji tych żądań.  

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie mniej  konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości określenia warunków przyłączenia i 
realizacji przedmiotu umowy. 

8. Jeśli mają Państwo zastrzeżenia dotyczące przetwarzania przez nas swoich danych osobowych, wolimy, abyście zgłosili się do nas w pierwszej kolejności. Będziemy 
dążyć do przywrócenia właściwego sposobu ich przetwarzania.  Zawsze mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego czyli Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Skarga może być wniesiona w dwóch formach:  

a. elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej pod adresem uodo.gov.pl postępując zgodnie ze wskazówkami tego organu, 
b. tradycyjnie poprzez wysłanie listu za pośrednictwem poczty lub złożenie pisma osobiście w siedzibie tego organu pod adresem:  ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 
Więcej informacji o tym w jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe możecie uzyskać na stronie www.genoperator.pl w zakładce „Informacje o przetwarzaniu 
danych osobowych”. 
Możecie też Państwo napisać do naszego inspektora ochrony danych na adres e-mail: iod@genoperator.pl lub na adres wskazany w pkt 1 

http://www.genoperator.pl/
mailto:iod@genoperator.pl

