
ANKIETA - odbiorca gr. BI

Dane osobowe Imiê i nazwisko/nazwa firmy adres do korespondencji

telefon e-mail

Informacje dotycz¹ce 

budynku 

(miejsce odbioru gazu)

   nr dzia³kimiejscowoœæ ulica nr domu

budynek produkcyjny inny.................................

zabudowa jednorodzinna

zabudowa wielorodzinna liczba mieszkañ.......

zabudowa szeregowa

budynek handlowo/us³ugowy

istniej¹cy (rok budowy)
.................................

w trakcie budowy

planowany

nieocieplony ocieplony

olej opa³owy

gaz pynny

wêgiel/koks

inny.............

energia elektryczna

pompa ciep³a

kot³ownia lokalna

tak nie

roczne zu¿ycie paliwa                                             ...................................                                             

moc kot³a                                                                ................................... [kW]

wiek wykorzystywanych urz¹dzeñ                          ...................................

czy dokona³ zmiany noœnikaw ostatnich 5 latach

Cel wykorzystania 
gazu ziemnego

ogrzewanie budynku

przygotowywanie ciep³ej wody

kuchnie gazowe

inne......................

Deklarowany termin odbioru gazu ziemnego (rok, kwarta³)

Wyra¿am zgodê na przetwarzanie przez Polsk¹ Spó³kê Gazownictwa Oddzia³ we Wroc³awiu sp. z o. o. z siedzib¹ we Wroc³awiu przy ul. Ziêbickiej 44, 50-507 Wroc³aw
moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i przechowywanych w zbiorze danych osobowych (w celu rozpatrzenia zapytania o mo¿liwoœæ przy³¹czenia
do sieci gazowej) zgodnie z przepisami okreœlonymi Ustaw¹ Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. nr 89 poz. 625 z pó¿n. zm.) oraz Ustaw¹ z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pó¿n. zm.).
Równoczeœnie zastrzegam sobie prawo wgl¹du do danych, prawo ich poprawiania, a tak¿e w przypadkach okreœlonych w art.32 ust.l pkt.7 i 8 Ustawy z dnia
29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z pó¿n. zm.) prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec przekazywania danych
innym podmiotom.

miejscowoœæ, data podpis/podpisy

 [litry/tony/m ]
3

nr ankiety

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

Aktualnie 

wykorzystywane 

Ÿród³o energii

CZAS NA GAZ



Z powa¿aniem

       Burmistrz Bierutowa

 
   W³adys³aw Bogus³aw Kobia³ka

Bierutów, 6 kwietnia 2017 r.

Szanowni Pañstwo,

z inicjatywy jak¹ od dawna podejmowa³em, Polska Spó³ka Gazownictwa
sp. z o.o. (dalej PSG) przedstawi³a Miastu i Gminie Bierutów, mo¿liwoœci 
przeanalizowania budowy sieci gazowej w naszej gminie 
z wykorzystaniem tzw. stacji regazyfikacji LNG.
            Koncepcja ta polega na gazyfikacji terenu sieci¹ œredniego 
ciœnienia i zasilaniem jej ze stacji regazyfikacji LNG, do której 
gaz skroplony dowo¿ony jest w cysternach. 
¯eby Spó³ka PSG podjê³a decyzjê o budowie stacji i rozbudowie 
sieci gazowej, musi przeprowadziæ dok³adn¹ analizê ekonomiczn¹. 
            Z tego te¿ wzglêdu preferowane jest wytypowanie  najwiêkszej 
miejscowoœci w Gminie z du¿ym potencja³em rozwojowym. 
           Je¿eli przeprowadzona analiza wyka¿e op³acalnoœæ 
przedsiêwziêcia, inwestycja polegaj¹ca na doprowadzeniu sieci 
gazowej z wykorzystaniem stacji regazyfikacji LNG do Miasta Bierutów 
mo¿e staæ siê faktem.
           W zwi¹zku z przed³o¿eniem do PSG informacji 
odzwierciedlaj¹cych stan faktyczny, zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ 
o wype³nienie ANKIETY– odbiorca gr. B I (zabudowa jednorodzinna 
i wielorodzinna do 4 mieszkañ w budynku) i gr. BII (obiekty 
instytucjonalne, us³ugi, zak³ady, zabudowa wielorodzinna z iloœci¹ 
powy¿ej 4 mieszkañ), któr¹ znajd¹ Pañstwo na drugiej stronie pisma.
           Wype³nion¹ ankietê proszê z³o¿yæ w Urzêdzie Miejskim 
w Bierutowie w budynku A w pokoju nr 3 (parter) do dnia 21 kwietnia 
2017 r. lub wys³aæ na adres infrastruktura@bierutow.pl.
           Ankieta jest równie¿ do pobrania na stronie .www.bierutow.pl

http://www.bierutow.pl
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