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

DUON Dystrybucja S.A.

(imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, REGON, PESEL)

telefon kontaktowy ..............................................

ul. Serdeczna 8, Wysogotowo k/Poznania

adres e-mail …………………………………………..

62-081 PRZEŹMIEROWO
WNIOSEK

o określenie warunków przyłączenia dla Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej
przewidującego odbiór paliwa gazowego: gazu ziemnego wysokometanowego
w ilości powyżej 10 m3/h
1.

Wnioskuj(ę)emy o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej obiektu:
………………………………………………………………………………………………….…………..…………………………
(nazwa, rodzaj - budynek, lokal mieszkalny, letniskowy, usługowy, handlowy, zakład produkcyjny, itp.)

zlokalizowanego:………………………………..………………………………………………………………………..………….….
(podać adres miejsca odbioru paliwa gazowego - miejscowość, gmina, ulica, nr domu, nr lokalu, nr działki)

w którym przewiduj(ę)emy odbiór paliwa gazowego.
2.

Ilość mieszkań w budynku …......…szt.

3.

Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego ..................………………………

4.

Cel wykorzystania paliwa gazowego*:
a) gospodarstwo domowe:
przygotowanie posiłków
przygotowanie ciepłej wody
ogrzewanie pomieszczeń

5.

6.

7.

b) handel, usługi, przemysł i inne:
przygotowanie posiłków
przygotowanie ciepłej wody
ogrzewanie pomieszczeń
technologia: kotłownia
technologia: ……………………..

Przewidywane odbiorniki:
kuchnia gazowa
kocioł gazowy c.o. i c.w.u
kocioł gazowy do podgrzania wody
kocioł gazowy centralnego ogrzewania
inne: ………………………………………………………….
inne: ………………………………………………………….

o mocy:.........kW........ szt. .
o mocy:.........kW........ szt. .
o mocy:.........kW........ szt. .
o mocy:.........kW........ szt. .
o mocy:.........kW........ szt. .
o mocy:.........kW........ szt. .

RAZEM (kW) ……...
RAZEM (kW) ……...
RAZEM (kW) ……...
RAZEM (kW) ……...
RAZEM (kW) ……...
RAZEM (kW) ……...

Dodatkowe odbiorniki gazu przewidywane docelowo:
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….

o mocy:.........kW........ szt. .
o mocy:.........kW........ szt. .
o mocy:.........kW........ szt. .

RAZEM (kW) ……...
RAZEM (kW) ……...
RAZEM (kW) ……...

2

3

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń:………………… [m ] Kubatura ogrzewanych pomieszczeń ..................................... [m ]
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8.

Wykorzystywane obecnie paliwo*:
a) rodzaj i ilość rocznie spalanego paliwa:
węgiel
……............ [tony/rok]
miał węglowy
……............ [tony/rok]
olej opałowy
……............ [kg/rok] lub ……….…..[l/rok]
propan-butan
……............ [kg/rok] lub ……….…..[l/rok]
inne: ……………………………..
……............ [……/rok]
inne: ……………………………..
……............ [……/rok]
b) kaloryczność spalanego paliwa: …………………………….. [MJ/a]
c) zużycie paliwa w rozbiciu na miesiące :

Rodzaj paliwa

9.

Jednostka

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Charakterystyka odbioru paliwa gazowego:

w kwartałach

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

% poboru rocznego
10.

Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru [kPa]:
a) minimalne ............................. kPa

11.

b) maksymalne ….......................... kPa

Charakterystyka pracy przyłączonych urządzeń — odbiorników gazu:
a)

w czasie rozruchu i prób ….......................................................................................................................

b)

w czasie eksploatacji ..............................................................…................................................................................

c)

minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna do utrzymania ruchu technicznego urządzeń gazowych

/moc rozruchu, czas trwania, częstotliwość rozruchów/

/moc robocza, ilość godzin pracy w ciągu doby, ilość dni pracy w roku/

3

………. [m n/h]
13.

Możliwość korzystania z innych źródeł energii w przypadku ograniczenia dostaw paliwa gazowego (należy
podać ilość godzin lub dni, w których możliwe jest korzystanie z innych źródeł energii)
......…......................................................................................……………………..............

14.

Inne informacje mające wpływ na ocenę warunków przyłączenia*:
podłączenie nowego obiektu
obiekt posiada przyłącze gazowe
w obiekcie istnieje instalacja gazowa
zmiana warunków
……………………

(miejscowość)

………………………
(data)

………………………………….
podpis(y) Wnioskodawcy(ów)
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Załączniki:
A. Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do obiektu budowlanego lub
nieruchomości:
 własności, współwłasności, użytkowania, użytkowania wieczystego lub spółdzielcze prawo do lokalu /w
przypadku współwłasności wymagana jest zgoda poszczególnych współwłaścicieli/,
 umowa najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu /wymagana zgoda właściciela obiektu/,
 inny
 w przypadku stanu własności, współwłasności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego prawa do
lokalu - zaświadczenie z księgi wieczystej nieruchomości lub zaświadczeniem ze spółdzielni mieszkaniowej,
 w przypadku umowy najmu, dzierżawy, użyczenia lub leasingu - umową, pisemną zgodą oraz
zaświadczeniem z księgi wieczystej potwierdzając tytuł prawny osoby z którą została zawarta umowa.
B. Mapa poglądowa terenu w skali 1:500, 1:1000 lub 1:5000 z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.
Informujemy, że Pani(Pana) dane osobowe są (będą) przetwarzane przez DUON Dystrybucja S.A. w Wysogotowie, ul. Serdeczna 8 w zbiorze
danych osobowych wyłącznie w celu zawierania i realizacji umów przyłączeniowych, umów sprzedaży gazu i wystawiania rachunków.
Podanie danych jest obowiązkowe na podstawie przepisów określonych Prawem Energetycznym. W rozumieniu ustawy o ochronie danych
osobowych (Dz.U. 97 nr 133, poz. 883) administratorem zbioru danych, w których przetwarzane są (będą) Pani (Pana) dane osobowe jest
DUON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Wysogotowie. Równocześnie informujemy, iż ma Pani (Pan) prawo wglądu do danych, prawo ich
poprawiania, a także w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 Ustawy, prawo sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wobec
przekazywania danych innym podmiotom.

…………………………

…………………

(miejscowość)

(data)

………………………………….

podpisy(y) wnioskodawcy(ów))

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY
Ja niżej podpisany oświadczam, że posiadam tytuł prawny do obiektu określonego w pkt. 1 niniejszego Wniosku wynikający
z: ⃞prawa własności,
⃞prawa współwłasności;
⃞użytkowania wieczystego ;
⃞spółdzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego, ⃞ umowy najmu , ⃞ umowy leasingu, ⃞ umowy użyczenia, ⃞ inne:………………………………………*
W przypadku posiadania prawa współwłasności:
⃞ posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych
⃞ nie posiadam zgody wszystkich współwłaścicieli
i wyrażam zgodę na przyłączenie w/w obiektu do sieci gazowej.
Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym oraz
zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie.

....................................................
(podpis/y Wnioskodawcy/ów)

OSOBA DO KONTAKTU:
………………………………………………

(imię i nazwisko przedstawiciela DUON Dystrybucja S.A.)

………………………

(telefon kontaktowy)

BEZPŁATNA INFOLINIA 0800 80 70 60

Data wpływu do DUON Dystrybucja S.A. ..................................................201.…… r.
podpis ……………….….......
Inne wydarzenia związane z określeniem warunków przyłączenia: ……........….……………..………………………
…………………………………………………………………….…………………….…………………………………………
/np. zawiadomienie o terminie osunięcia braków we wniosku/

Parametry przyłącza:
1. Średnica przyłącza [mm]:……………………………………….. 2. Długość przyłącza [m]:………...……………….
3. Miejsce włączenia [ul.]:…………………………………………. 4. Średnica sieci ulicznej [mm]:…………………...
5. Rodzaj nawierzchni:………………………………
* zakreślić właściwy kwadrat
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