ANKIETA
dotyczy budynków, które będą odbierać gaz ziemny wysokometanowy
w ilości nie większej niż 10m3/h
Szanowni Państwo,
W związku z przystąpieniem do

opracowywania przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład

Gazowniczy w Jaśle koncepcji gazyfikacji miejscowości Harasiuki, gm. Harasiuki zwracamy
się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.
Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź znakiem „x” lub uzupełnić w odpowiednich miejscach.
1. Dane identyfikacyjne budynku
Proszę wskazać adres budynku
Miejscowość

Ulica

Numer domu
Numer działki

2. Czy zamierza Pan/Pani przyłączyć się do sieci gazowej i odbierać paliwo gazowe w swoim
budynku?
 TAK
 NIE
Jeśli TAK, to proszę odpowiedzieć na pozostałe pytania.
2.1 Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego:
miesiąc /rok

3. Charakterystyka ogólna budynku
3.1 Proszę o podanie powierzchni użytkowej budynku

3.3 Typ budynku

[w metrach kwadratowych]

(proszę zaznaczyć odpowiednie pole))

3.2 Proszę o podanie liczby osób w gospodarstwie
domowym

dom jednorodzinny
dom jednorodzinny –bliźniak
dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej
budynek gospodarczy
 handel, usługi ,inne
Jakie……………………………………………

3.4 . Informacje dotyczące budynku

3.5 Czy w budynku jest ogrzewanie centralne?

istniejący (rok budowy)………………………………….
planowany (rok ukończenia budowy)……………..…..
w trakcie budowy (rok ukończenia budowy)

………………………………………………………………
3.6 Stan docieplenia budynku

(proszę zaznaczyć odpowiednie pole)

TAK
NIE
3.7 Informacje dodatkowe:

(proszę zaznaczyć odpowiednie pole, w przypadku wyboru odpowiedzi
TAK wskazać rok wykonania, dot. budynków jednorodzinnych)
TAK
ROK
NIE

Docieplenie ścian
Docieplenie dachu
Wymiana okien
4. Wykorzystywane paliwo
Stosowane obecnie paliwo i energia
(proszę o wskazanie poszczególnych wartości dl wszystkich wykorzystywanych paliw i/lub energii w mieszkaniu)

4.1 Rodzaj wykorzystywanego paliwa

Węgiel kamienny/ Miał/ Ekogroszek
Gaz płynny (propan, butan)
Olej opałowy
Miejska sieć ciepłownicza
Energia elektryczna
Inne (jakie?) :



4.2 Roczne zużycie
paliwa







Kolektory słoneczne 
Ogniwa fotowoltaiczne 
Pompa ciepła 

ton
litrów/ton
litrów/ton
m3/ton
m3/ton

4.3 Cel użycia paliwa
Ogrzewanie
Ciepła woda















4.4 Rok montażu
kotła

6. Cel odbioru paliwa gazowego:
(proszę zaznaczyć odpowiednie pola







przygotowanie posiłków
przygotowanie ciepłej wody
ogrzewanie pomieszczeń
technologia procesu produkcyjnego
inne………………………..

Wyrażam/y zgodę na zamieszczenie danych osobowych do celów związanych z opracowaniem koncepcji
gazyfikacją miejscowości Harasiuki, gm. Harasiuki zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o Ochronie Danych Osobowych Dziennik Ustaw nr 133. Powyższa zgoda NIE OBEJMUJE zgody na
przetwarzanie danych do celów marketingowych.
Miejscowość, data :

Czytelny podpis właściciela nieruchomości:
Imię:

…………………………………..
Nazwisko:
…………………………………………………..
Adres do korespondencji:

...............................................................................................................................................

Telefon kontaktowy/e-mail:

...............................................................................................................................................

Dziękujemy za poświęcony nam czas i wypełnienie ankiety.
Prosimy o przekazanie wypełnionych i podpisanych ankiet do najbliższej jednostki
Gazowni w Stalowej Woli lub przesłanie drogą elektroniczną na adresy:
beata. mazur@psgaz.pl lub elzbieta.kluz@psgaz.pl.
Przydatne informacje:
1. Budowa nowej infrastruktury gazowej, umożliwiającej zasilanie istniejących
i projektowanych obiektów jest możliwa jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki
przyłączenia do sieci gazowej i dostawy paliwa gazowego.
2. Realizacja inwestycji przyłączenia do sieci gazowej PSG nowych klientów wymaga
uzyskania warunków przyłączenia do sieci gazowej i zawarcia umowy o przyłączenie.
3. Obowiązki Przedsiębiorstwa gazowniczego wynikające z zawartej umowy
o przyłączenie do sieci gazowej:
- Wykonanie projektu budowlanego sieci gazowej oraz uzyskanie wszystkich
niezbędnych zgód, pozwoleń oraz praw do dysponowania nieruchomością na których
będzie przebiegać sieć gazowa,
- Wybudowanie sieci gazowej, wraz z przyłączami
- Zakup i zainstalowanie szafki gazowej, reduktora oraz gazomierza.
4. Obowiązki Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie (Klienta) wynikające
z zawartej umowy o przyłączenie do sieci gazowej:
- Dokonanie wpłaty opłaty za przyłączenie określonej na postawie obowiązującej Taryfy
w dniu podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
- Wykonanie projektu (wraz z pozwoleniem na budowę) oraz wybudowanie wewnętrznej
instalacji gazowej.
- Zakup kotła gazowego c.o./c.w., kuchni gazowej.
- Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym
Zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży gazu z wybranym sprzedawcą gazu
i rozpoczęcie poboru paliwa gazowego.
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