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ANKIETA  
 

Szanowni Mieszkańcy! 

 

Uprzejmie prosimy o odpowiedź na kilka krótkich pytań. Uzyskane informacje pozwolą nam 

określić Państwa zainteresowanie możliwością korzystania z gazu ziemnego jako nośnika 

energii. Wyniki ankiety wykorzystane zostaną przez PSG sp. z o.o. Oddział Zakład 

Gazowniczy w Koszalinie do celów związanych z analizą możliwości gazyfikacji 

…………………………………………….. 

 

1. Czy są Państwo zainteresowani użytkowaniem gazu ziemnego? 
 

 tak 

 nie 
 

2. Do jakich celów chcieliby Państwo użytkować gaz ziemny? 
 

 do przygotowania posiłków 

 do podgrzewania wody 

 do ogrzewania 

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

3. Od kiedy chcieliby Państwo korzystać z gazu ziemnego? 
 

 od roku ................ 
 

4. Dane obiektu przyłączanego do sieci gazowej: 
 

 budynek wielorodzinny/lokal mieszkalny 

 budynek jednorodzinny 

 budynek/lokal usługowy 

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

5. Rodzaj obecnie używanego paliwa: 
 

 olej opałowy 

 gaz płynny (propan-butan) 

 ekogroszek 

 węgiel 

 energia elektryczna 

 inne ……………….. 
 

6. Roczne zużycie obecnie używanego paliwa: 
 

 ……………. 
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7. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o. o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Koszalinie w Koszalinie przy ul. Połczyńskiej 55/57 do celów związanych z 
gazyfikacją miejscowości, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. 
U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 

Jednocześnie potwierdzam, iż zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści moich danych, 
prawie ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych, o 
prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Powyższa zgoda NIE OBEJMUJE zgody na przetwarzanie danych 
do celów marketingowych. 

 
........................................       ..................................... 
miejsce i data                czytelny podpis 

 

 

Dane osobowe:  
 
Imię i nazwisko Właściciela: ............................................................................................................................................... 
 
Adres do korespondencji: ............................................................................................................................................... 
 

Adres/lokalizacja obiektu (numer działki budowlanej) przyłączanego do sieci gazowej:  
 
Miejscowość:   ............................................................................................................................................... 

Ulica   ............................................................................................................................................... 

Nr budynku (nr działki)  ............................................................................................................................................... 

 

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

 

 

Dziękujemy za poświęcony nam czas i wypełnienie ankiety. Dołożymy wszelkich starań, 

aby byli Państwo zadowoleni z naszych usług oraz mogli korzystać z wygodnego 

i ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny. 

 

 

Wypełnione ankiety prosimy przesłać na adres: 

Urząd Gminy w Zakrzewie 

ul. Kujańska 5 

77-424 Zakrzewo 

 


