
  

 

 

A N K I E T A 
 
Szanowni Państwo, 
 

Gmina Jakubów zamierza wystąpić do Polskiej Spółki Gazownictwa z zapytaniem o dokonanie oceny możliwość  

budowy sieci gazociągowej w miejscowościach Leontyna, Mistów, Anielinek, Jakubów, Antonina, Przedewsie 

Moczydła, Aleksandrów, Jędrzejów Stary, Jędrzejów Nowy, Szczytnik, Rządza, Wiśniew, Turek . W związku                      

z powyższym zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która ma na celu 

poznanie Państwa zapotrzebowania na gaz ziemny. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane do celów związanych               

z gazyfikacją Państwa miejscowości. Po otrzymaniu w/w ankiet Polska Spółka Gazownicza dokona analizy 

technicznej i ekonomicznej i na jej podstawie zostanie podjęta decyzja co do możliwości rozpoczęcia inwestycji                

w gminie Jakubów.. 

 

Prosimy o przekazanie wypełnionych i podpisanych ankiet do Sołtysów lub Urzędu Gminy Jakubów                                   

do pokoju nr 13 do P. Marzeny Rek  do dnia 14.06.2019 roku 

 

Prosimy zaznaczyć wybraną odpowiedź znakiem „x” lub uzupełnić w wykropkowanych miejscach. 
 

1. Czy jesteście Państwo zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego? 

 
TAK            NIE 

 
Jeśli TAK, to proszę odpowiedzieć na pozostałe pytania. 

 
2. Użytkownik gazu: 

A. Gospodarstwo domowe: 

 
1. Typ budynku: 

     jednorodzinny 

wielorodzinny 

2. Cel wykorzystania paliwa gazowego: 

przygotowanie posiłków przygotowanie 

ciepłej wody użytkowej ogrzewanie 

pomieszczeń 

inne (jakie)? .................................. 

powierzchnia ogrzewalna budynku .......................... [m2] 

3. Informacje dotyczące budynku (miejsce odbioru gazu): 
 

istniejący (rok budowy) .......................... 

planowany (rok ukończenia budowy) .......................... 

w trakcie budowy (rok ukończenia budowy) .......................... 

4. Rodzaj i roczne zużycie wykorzystywanego obecnie do celów grzewczych paliwa: 
 

węgiel (miał) ..........................  (tona/rok) 

olej opałowy ..........................  (litr/rok) 

energia elektryczna ..........................  (kWh/rok) 

gaz propan- butan ..........................  (litr/rok) 

inne (jakie)? ......................... 

 
B. Handel, Usługi, Inne: 

 
1. Cel wykorzystania paliwa gazowego: 

przygotowanie posiłków 

przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

ogrzewanie pomieszczeń 

 technologia procesu produkcyjnego 
 inne (jakie)? ......................... 
 

 

powierzchnia ogrzewalna budynku ........... [m2] 

2. Moc zainstalowanych urządzeń: ……………………[kW] 



  
3. Rodzaj i roczne zużycie wykorzystywanego obecnie do celów grzewczych paliwa:  

węgiel (miał) ..........................  (tona/rok) 

olej opałowy ..........................  (litr/rok) 

energia elektryczna ..........................  (kWh/rok) 

gaz propan- butan ..........................  (litr/rok) 

inne (jakie)? ......................... 
 
Dane osobowe 
 

Imię i nazwisko W łaściciela:   ..................................................................................................... 

Adres do korespondencji: ........................................................................................................  

Adres/lokalizacja budynku-budowy (numer działki budowlanej): .................................................................. 

……………………………………………………………………………………………......................................................... 

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

 

Telefon kontaktowy/e-mail: ............................................................................................................................................. 
 

  
 

 
Przybliżone aktualne koszty  związane z przyłączeniem do sieci gazowe: 

 
- Dokonanie wpłaty opłaty za przyłączenie w wysokości około 1915,70 zł (netto), 2356,31 zł (brutto) – dla 

przyłącza gazowego o mocy przyłączeniowej do 10 m3/h i długości do 15 mb oraz 68,45 zł netto za każdy 

następny metr (przyłącze mierzone jest od podłączenia z siecią do skrzynki gazowej usytuowanej najczęściej w linii 

ogrodzenia), 

- Wykonanie projektu budowy przyłącza, 

- Wybudowanie wewnętrznej instalacji gazowej (rozprowadzenie instalacji od skrzynki do budynku oraz montaż 

instalacji wewnątrz budynku , 

-  Zakup kotła gazowego c.o./c.w., kuchni gazowej. 

 
 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO 
 

1. Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (nr telefonu, adres e-mail, nr. ewid. działki)  przez 
Urząd Gminy Jakubów wyłącznie w celu analizy możliwości zgazyfikowania gminy Jakubów, której dotyczy niniejsza ankieta . 
2. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych 
osobowych, prawie dostępu do treści swoich danych, prawie ich poprawiania oraz o prawie do wycofania zgody w dowolnym 
momencie, która nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem 
 
……………………………………     …………………………….. 

miejsce i data    czytelny podpis 
 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ADMINSTRATORA PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 
(Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Jakubów, ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów; 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 

przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy możliwości zgazyfikowania gminy Jakubów, której dotyczy niniejsza ankieta,                  

w zakresie określonym w treści udzielonej do niej zgody. 
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania 

określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym 
mowa w punkcie 2. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,                 
a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

DZIĘKUJĘ  za poświęcony czas i wypełnienie ankiety.  
         Wójt Gminy Jakubów 
               Hanna Wocial 


