
ANKIETA WSTĘPNA - gazyfikacja    

 

Szanowni Państwo, 

w związku z opracowywaniem przez PSG sp. Z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie koncepcji gazyfikacji 

terenów w Gminie Piwniczna-Zdrój informujemy, że jedną z dwóch planowanych lokalizacji wyspy gazowej 

(technologia LNG) na terenie gminy jest miejscowość Łomnica-Zdrój. 

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.  

Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź znakiem „X” lub uzupełnić w odpowiednich miejscach.  

 

Dane osobowe 
Imię, nazwisko/nazwa firmy Adres do korespondencji 

telefon (opcjonalnie) email (opcjonalnie) 

 

Informacje 

dotyczące 

budynku (miejsce 

odbioru gazu) 

miejscowość Nr domu Nr działki 

 

� zabudowa jednorodzinna 

� zabudowa wielorodzinna (liczba mieszkań………..) 

� budynek produkcyjny 

� budynek handlowy/usługowy 

� inny ……………………………………….. 

 

 

� istniejący (rok budowy ………………….)          � ocieplony      � nieocieplony 

� w trakcie budowy 

� planowana budowa 

 

Aktualnie 

wykorzystywane 

źródło energii 

 

� węgiel/ekogroszek                           � energia elektryczna 

� biomasa (pelet)                                � pompa ciepła 

� olej opałowy                                     � inny …………………………….. 

 

Moc kotła                                               …………………… (kW) 

Roczne zużycie paliwa                         …………………… (litry/tony/m3) 

 

 

Czy zamierza Pan/Pani przyłączyć się do sieci gazowej i odbierać paliwo gazowe w swoim budynku? 

�  TAK  �  NIE 

Jeśli TAK, proszę odpowiedzieć na poniższe pytania. 

Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego:  ………………………………………… 

miesiąc/rok 
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Cel 

wykorzystywania 

gazu ziemnego 

 

� ogrzewanie budynku 

� przygotowywanie ciepłej wody 

� kuchnia gazowa 

� inne ……………………………….. 

 

 

Dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie ankiety. 

 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy 

Administratorem Pani/Pana danych jest Urząd Miejski w Piwnicznej-Zdroju, Rynek 20 skr.31, 33-350 Piwniczna – Zdrój.  

Administrator danych osobowych – Urząd Gminy- przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie  obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i 

zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy, a także przysługujących Pani/Panu 

uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy za pomocą 

adresu  inspektor@odo.info.pl . Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionych interesów 

administratora jakim jest weryfikacja zainteresowania przyłączeniem do sieci gazowej na obszarze, na którym znajduje się 

Pani/Pana nieruchomość. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione firmie przygotowującej koncepcję gazyfikacji. 

Posiada Pan/pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak możliwości określenia warunków przyłączenia i realizacji przedmiotu umowy. 

 

Miejscowość, data Podpis 

 


