


















 WNIOSEK O OKRELENIE WARUNKÓW PRZYŁCZENIA 



 (właciwe pole zaznaczy krzyykiem i w przypadku wypełniania odrcznego, druk wypełni drukowanymi literami) 


1. Dane wnioskodawcy: 
    ................................................................................................................................................................................... 
      (Imi i Nazwisko i/lub nazwa, PESEL, NIP, REGON) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      (miejscowo, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, poczta, telefon(y), adres e-mail) 
2. Adres do korespondencji/siedziby wnioskodawcy (jeeli jest inny ni powyej)
    .................................................................................................................................................................................... 
    (Imi i Nazwisko i/lub nazwa)
      ………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
      (miejscowo, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, poczta, telefon(y), adres e-mail) 

3. Wniosek Dotyczy 
   budowy nowego przyłcza  gazowego 

   zmiany warunków przyłczenia do sieci gazowej znak: 
    ………………………………………………………………………………………………. z dnia ………………………….. 
       (wzrost /zmniejszenie poboru paliwa gazowego z istniejcego przyłcza gazowego) 

    modernizacji/rozbudowy istniejcej instalacji gazowej 

   zapytania o moliwo przyłczenia do sieci gazowej  (w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada tytułu  
        prawnego do nieruchomoci) 
4. Dane obiektu przyłczanego do sieci oraz punktu wyjcia z systemu gazowego 

    budynek /lokal  istniejcy  projektowany 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Typ (prosimy wpisa właciwy typ, np. budynek jednorodzinny, wielorodzinny, lokal  mieszkalny, letniskowy,  

    gospodarczy, usługowy, handlowy, zakład produkcyjny, itp.) 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
      (gmina, miejscowo, ulica, numer domu/działki, kod pocztowy, poczta) 

4.1 Inne informacje majce wpływ na warunki przyłczenia 

       obiekt posiada przyłcze gazowe 

     w obiekcie istnieje instalacja gazowa 

     dotyczy nowej instalacji gazowej 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     lokalizacja gazomierza 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     lokalizacja szafki gazowej/kurka głównego  

     dotyczy modernizacji, rozbudowy, remontu istniejcej instalacji gazowej …………………………………szt. 

        ilo istniejcych gazomierzy                            ..………………..  szt. 







        ilo proponowanych gazomierzy                     …………………. szt. 

        kubatura………………………(m3) lub powierzchnia obiektu ……………………………. (m2) (w przypadku 
                ogrzewania) 

        inne informacje 
               …………………………………………………………………………………………………………………………… 
                      (np. miejsce usytuowania istniejcych/proponowanych gazomierzy)  

5. Przewidywany pobór paliwa gazowego
    Przewidywany termin rozpoczcia odbioru paliwa gazowego:          .............................              .............................. 
                                                                                                                                                                               Miesic                                                   Rok 
    5.1 Cel wykorzystania paliwa gazowego: 

       przygotowanie posiłków 

       przygotowanie ciepłej wody 

       ogrzewanie pomieszcze  

       do technologii procesu produkcyjnego  

       inny………………………………………………………………………………………...... (prosimy wymieni jaki)

  5.2 Rodzaj i ilo wszystkich urzdze gazowych, które bd podłczone do przedmiotowej instalacji gazowej: 

Urzdzenie 
moc 

urzdzenia 
[kW] 

liczba 
urzdze [szt.]

łczna moc 
urzdze [kW] 

kuchnia gazowa       
kuchnia gazowa z piekarnikiem gazowym       
kocioł gazowy do przygotowywania ciepłej wody       
kocioł gazowy jednofunkcyjny       
kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)       
urzdzenia technologiczne       
        
        
razem     kW

6. Moc umowna– maksymalny odbiór paliwa gazowego: 
 …………………………………………                                                                  ……………………..………… 
               godzinowy [m3/h]                                                                                                 roczny [m3/rok] 
7. Umowa o przyłczenie do sieci gazowej 

    Jeeli wniosek dotyczy wydania warunków przyłczenia dla nowo budowanego przyłcza gazowego, prosz  
    okreli preferowany moment zawarcia umowy o przyłczenie do sieci gazowej: 

    niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłczenia 

    w terminie póniejszym   
8. Planowany termin rozpoczcia poboru paliwa gazowego       (m-c) ………………                   (rok)……………… 

9. Owiadczenia 

9.1 Owiadczam, e do korzystania z nieruchomoci/obiektu/lokalu wymienionej(ego) w punkcie 4 niniejszego 
        wniosku, posiadam tytuł prawny wynikajcy z: 

 prawa własnoci,  prawa współwłasnoci,  uytkowania,  uytkowania wieczystego,  trwałego zarzdu, 







 spółdzielczego prawa do lokalu,  najmu,  dzierawy,  leasingu,  inne: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 posiadam zgod właciciela,  wszystkich współwłacicieli na dostarczanie paliwa gazowego do 

nieruchomoci/obiektu/lokalu i zamontowanie w nich urzdze gazowych,  nie posiadam tytułu prawnego, 
Jednoczenie: 

1. Zobowizuje si do okazania na danie Avrio Media Sp. z o.o. dokumentu potwierdzajcego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z 

przyłczonej(go) nieruchomoci/obiektu/lokalu. 
2. Przyjmuje do widomoci, e złoenie owiadczenia niezgodnego z prawd moe spowodowa  odpowiedzialno przewidziana w przepisach 

prawa, w szczególnoci odpowiedzialno finansow, równie w przypadku roszcze osób trzecich wobec Avrio Media Sp. o.o., zwizanych z 

faktem zawarcia umowy o przyłczenie do sieci gazowej z osoba, która nie posiada tytułu prawnego do wskazanej w pkt.4 wniosku 
nieruchomoci, bd zawarcia umowy ze wszystkimi osobami posiadajcymi tytuł prawny do wskazanej w pkt. 4 wniosku nieruchomoci. 

3. Zobowizuje si do niezwłocznego informowania Avrio Media Sp.z o.o. o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do nieruchomoci, w 

szczególnoci o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuje do wiadomoci, i brak przekazania takiej informacji moe spowodowa
odpowiedzialno w tym finansow, o której mowa powyej.  

9.2      Owiadczam, e wyraam zgod na nieodpłatne udostpnienie nieruchomoci w celu budowy i przyszłej  

            eksploatacji sieci gazowej/przyłcza gazowego i punktu redukcyjno/pomiarowego. 

9.3      Owiadczam, e na danie Operatora Systemu Dystrybucyjnego przedło na zasadach okrelonych w  

            umowie o przyłczenie do sieci gazowej owiadczenie w formie aktu notarialnego, o ustanowieniu na rzecz 

            właciciela sieci gazowej ograniczonego prawa rzeczowego – słuebnoci przesyłu, okrelonej szczegółowo   

            w umowie o przyłczenie, zwizanej z eksploatacj tych urzdze dla; 

• pasa gruntu, pod którym znajduje si sie gazowa, 

• czci nieruchomoci, na której bdzie posadowione przyłcze gazowe i punkt redukcyjno-pomiarowy lub 

pomiarowy, 

        polegajce na zapewnieniu dostpu w celu wykonywania czynnoci zwizanych z remontem, eksploatacj  

        i   konserwacj sieci gazowej oraz przyłczaniem nastpnych odbiorców. 

9.4 Przyjmuje do wiadomoci, e jeeli ze wzgldu na techniczne uwarunkowania, przyłczenie obiektu do sieci 

gazowej wymaga bdzie przeprowadzenia sieci gazowej przez ssiednie nieruchomoci innych włacicieli lub 

w drodze/ulicy, która stanowi współwłasno innych włacicieli, to warunkiem przyłczenia obiektu do sieci 

gazowej bdzie uzyskanie zgody włacicieli tych nieruchomoci w postaci owiadczenia(e), złoonego(ych) w 

formie aktu notarialnego o ustanowieniu na rzecz właciciela sieci gazowej ograniczonego prawa rzeczowego – 

słuebnoci przesyłu, w zakresie okrelonym w pkt. 14.3 powyej.  
Uwaga: Owiadczenia z punktów 9.2, 9.3, 9.4 dotycz Klientów wnioskujcych o zawarcie umowy o  przyłczenie do sieci gazowej. 
Brak moliwoci ustanowienia słuebnoci przesyłu moe skutkowa brakiem realizacji przyłczenia do sieci gazowej.

9.5 Niniejszym owiadczam, e zamieszczone powyej dane s zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i 

prawnym oraz zobowizuj si do niezwłocznego poinformowania o zmianie.  

10. Upowanienia 

10.1 Upowaniam  

       ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         (Imi i Nazwisko/ Nazwa upowanionego) 

       do złoenia w Avrio Media sp. z o.o. niniejszego wniosku oraz odbioru dokumentów powstałych w procesie  

       przyłczenia do sieci gazowej , zgodnie z dyspozycj zawart w tym wniosku. 







10.2 Upowaniam Avrio Media sp. z o.o. do udzielania  

       ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         (Imi i Nazwisko/ Nazwa upowanionego) 

       informacji dotyczcych procesu przyłczania do sieci gazowej obiektu wskazanego we wniosku. 

11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.  

11.1 Podane w niniejszym wniosku dane osobowe bd przetwarzane przez Avrio Media Sp. z o.o. z siedzib w Kostrzynie przy ul. Kostrzyskiej 1 b w   
           celu okrelania warunków przyłczenia do sieci gazowej, zawierania i realizacji umów o przyłczenie do sieci gazowej oraz wystawiania faktur  
           zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z pón.zm.). Przyjmuj do wiadomoci, i  
           dane osobowe w tym samym zakresie i celu bd przetwarzane przez spółk Avrio Media z siedzib w Kostrzynie przy ul. Wrzesiskiej 1 b,  
           działajc w procesie przyłczenia do sieci gazowej z mojego upowanienia. Jednoczenie potwierdzam, i zostałem(am) poinformowany(a) o  
           prawie dostpu do treci moich danych, prawie ich poprawiania, a take w przypadkach okrelonych w ustawie o ochronie danych osobowych, o  
           prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.  
11.2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. 

      Wyraam zgod,  Nie wyraam zgody na przetwarzanie przez Avrio Media Sp. z o.o. z siedzib w  
         Kostrzynie przy ul. Wrzesiskiej 1b ,moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku. 

12. Sposób odbioru dokumentów dotyczcych okrelenia warunków przyłczenia do sieci gazowej: 

     przesłanie poczt na adres korespondencyjny 

     osobicie w miejscu złoenia wniosku 
      …………………………………………………………………………………………………………………………….   
         (miejsce złoenia uzupełnia pracownik przyjmujcy wniosek) 

     przez upowanion osob
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        (Imi i Nazwisko osoby upowanionej, Numer dokumentu tosamoci, PESEL) 

     przez upowanion osob na poniej wskazany adres 
      ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        (Imi i Nazwisko osoby upowanionej lub nazwa, miejscowo, ulica, numer domu, kod pocztowy, poczta) 
Załczniki: 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okrelajcy usytuowanie obiektu, w którym bd uywane przyłczane urzdzenia, instalacje lub sieci, 
wzgldem istniejcej sieci, usytuowanie ssiednich obiektów oraz propozycj lokalizacji punktu wyjcia z systemu gazowego. 

Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzgldniajca aktualny stan 

rozgraniczenia działek. 
Prosimy równie o zaznaczenie na mapie proponowanej lokalizacji szafki gazowej lub kotłowni gazowej. 

Uwaga! 
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny nie jest wymagany w przypadku wniosków dotyczcych zmiany warunków przyłczenia lub uytkowania 

istniejcych przyłczy gazowych zasilajcych budynki, w których przewidywana jest rozbudowa instalacji gazowych. 

2. Aktualny odpis KRS lub zawiadczenie o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej (kopia) 
3. Decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) bd inny dokument urzdowy powiadczajcy NIP (kopia) 

4. Pełnomocnictwo do podpisania umowy – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodno z oryginałem.  

                                                       

           …………………………………………………………                             ….………………………………..    
                                 Miejscowo                                                                              Data, czytelny podpis wnioskodawcy lub   

                                                                                                                                                                    osób reprezentujcych wnioskodawc

Wypełnia Avrio Media Sp. o.o.:

Przyjto wniosek dnia:                                             ……………………………………… 

Zarejestrowano pod numerem korespondencji:      ……………………………………….




