Gaz ziemny

Zostań klientem. Zobacz, jakie to proste!

DUON Dystrybucja S.A.
ul. Serdeczna 8
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel. (+48) 61 664 18 50
fax. (+48) 61 664 18 51
e-mail: dystrybucja@duon.pl

Krok po kroku
1. Wypełnij i złóż wniosek o określenie
warunków przyłączenia dla podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie do
sieci gazowej wraz z załącznikami:

• mapa poglądowa terenu w skali 1:500
lub 1:1000 z zaznaczonym obiektem
odbioru paliwa gazowego;
• wypis z ewidencji gruntów lub inny tytuł
prawny do obiektu.
Warunki przyłączenia zostaną wystawione jeśli spełnione zostaną techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego. W przeciwnym wypadku
następuje odmowa wydania warunków przyłączenia.

2. Złóż wniosek o zawarcie umowy
o przyłączenie.

Jeśli jest taka konieczność – dostarcz
oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu
zgody na przyłączenie nieruchomości do
sieci gazowej.
3. Podpisz umowę o przyłączenie.

4. Wpłać zadatek umożliwiający obu
stronom – podjęcie dalszych działań, a także rozpoczęcie budowy przyłącza przez
Spółkę DUON.
5. Zleć zaprojektowanie i wykonanie
instalacji wewnętrznej.

Masz na to 180 dni od momentu podpisania
protokołu wybudowania przyłącza przez
DUON.
6. Po wybudowaniu przyłącza na
podstawie otrzymanej faktury wpłać
pozostałą część opłaty za wykonane
przyłącze, zgodnie z podpisaną umową
przyłączeniową.
7. Złóż wniosek o zawarcie umowy
kompleksowej sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji wraz
z załącznikami.
8. Po podpisaniu Umowy kompleksowej
sprzedaży gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucji następuje montaż
urządzenia pomiarowego.

W razie jakichkolwiek wątpliwości nasz pracownik Biura Obsługi
Technicznej pomoże Ci wypełnić wymagane wnioski.
Zadzwoń pod bezpłatny numer infolinii 0 800 80 70 60.
Warto skorzystać! Zapraszamy!
WZORY WNIOSKÓW
możesz pobrać ze strony www.duon.pl lub w Biurze Obsługi Klienta

Ważne:
Niedopuszczalne jest jednoczesne użytkowanie gazu ziemnego i płynnego w tym samym
obiekcie, zgodnie z § 157 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z wyjątkami przewidzianymi
w tym rozporządzeniu.

