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UMOWA NR ………………… 

O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ 
 

 
zawarta w ……………………………… dnia …………………. ……, pomiędzy: 

Anco Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Ducha 118 b, 63-200 Jarocin, wpisaną do Rejestru Przedsię-

biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000024614, a której akta rejestrowe przechowy-

wane są przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, o numerze NIP:  

622 00 23 756 i numerze REGON: 250429465, o kapitale zakładowym 5 000 000 złotych opłaconym 

w całości, zwaną dalej PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYCZNYM, reprezentowaną przy zawieraniu ni-

niejszej Umowy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przez: 

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

a PODMIOTEM: 

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

……………………………..…………………...…………………………………………………...…… 
pełna nazwa: siedziba: (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość) oraz dane kontaktowe (nr telefonu/ adres poczty elektronicz-

nej – nie wymagane) 

 

NIP: ……………………………….........…………………. 
 

wpisanym do ……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa rejestru i numer w rejestrze/ewidencji działalności gospodarczej  

 

reprezentowanym przez: 

1. ……………………………………………………………………………………………………...……… 

2. ……………………………………………………………………………………………………...……… 
imię i nazwisko, stanowisko  

 

na podstawie: …..………………………………………………………………………………………………….... 
odpis z rejestru/ewidencji/pełnomocnictwo/umowa spółki cywilnej 

 
 

posiadającym tytuł prawny do obiektu (lokalu), położonego w ……………………………………..….. 

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

……………………………………………………………………...…………………………………..... 
ulica, numer domu/lokalu, numer działki, kod pocztowy, miejscowość 

 

w postaci prawa własności / współwłasności1 z dnia 

....…………………………………..……………… 

 

 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN REALIZACJI 

  

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest przyłączenie do sieci gazowej, stanowiącej własność PRZED-

SIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO, instalacji gazowej zlokalizowanej w obiekcie PODMIOTU. 

 

2. Przyłączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1, wykonane zostanie przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-

TYCZNE zgodnie z określonymi na podstawie wniosku o przyłączenie warunkami przyłączenia nr 

……………….. z dnia ………………….. r., stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

                                                 
1 niepotrzebne skreślić lub odpowiednio uzupełnić 
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3. W celu realizacji przedmiotu Umowy PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE wybuduje przyłącze ga-

zowe, które zostanie wykonane z następujących elementów: 

 

a) odcinka gazociągu składającego się z: 

- rur: PE …………SDR………….średnica…………długość..………………. 

b) punktu gazowego zlokalizowanego  w…………………………………………… 

 

4. Przyłączenie instalacji gazowej PODMIOTU do sieci gazowej PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZ-

NEGO zrealizowane zostanie przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE w terminie do dnia 

........................... r., zgodnie ze szczegółowym Harmonogramem wykonania przyłączenia stanowią-

cym załącznik nr 2, z zastrzeżeniem § 5 ustępy 2 i 5 niniejszej Umowy. 

 

5. Za wykonanie przyłączenia określonego w § 1 uważa się podpisanie przez PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYCZNE protokołu odbioru końcowego, sporządzonego po zrealizowaniu prac związanych 

z budową przyłącza gazowego. 

 

6. Moc przyłączeniowa wynosi ……………. m3/h, a roczna ilość paliwa gazowego przeznaczonego 

do odbioru na podstawie Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub Umowy dys-

trybucyjnej, o których mowa w § 4 ust. 1, będzie wynosić ............. 

 

7. Miejsce rozgraniczenia własności sieci gazowej PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO i instalacji 

gazowej PODMIOTU stanowi kurek główny umiejscowiony w szafce gazowej za gazomierzem od 

strony instalacji gazowej PODMIOTU.  

 

8. Przyłącze gazowe będące obiektem sieci gazowej, wymienione w § 1 ust. 3, będzie stanowić wła-

sność PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO. 

 

§ 2 

WYSOKOŚĆ OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ 

 

1. Opłata za przyłączenie do sieci gazowej, ustalona w oparciu o Taryfę PRZEDSIĘBIORSTWA ENER-

GETYCZNEGO, wynosi …………….…. zł netto + 23% VAT, tj. łącznie…………….. zł brutto. 

 

2. W terminie 14 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 1 ust. 5 

oraz w § 3 ust. 1 lit. d), PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE wystawi oraz doręczy PODMIOTOWI 

fakturę VAT, nie później jednak niż na 7 dni przed upływem terminu zapłaty faktury VAT opie-

wającej na wymienioną w § 2 ust. 1 kwotę opłaty za przyłączenie do sieci gazowej. 

 

3. PODMIOT zobowiązany jest uregulować opłatę za przyłączenie do sieci gazowej w terminie 21 dni 

od daty wystawienia faktury VAT przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE. 

 

4. W przypadku przekroczenia terminu płatności PODMIOT będzie zobowiązany do zapłaty odsetek usta-

wowych za opóźnienie naliczanych za każdy dzień opóźnienia. Odsetki płatne będą na podstawie wy-

stawionej przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE noty odsetkowej. W razie opóźnienia w doręcze-

niu faktury VAT PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE nie będzie naliczać ustawowych odsetek za 

zwłokę za okres pomiędzy wymaganym terminem doręczenia przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGE-

TYCZNE faktury VAT, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a terminem jej doręczenia. 

 

§ 3 

ZOBOWIĄZANIA UMOWNE STRON 

 

1. Do obowiązków PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO należy: 

a) przeprowadzenie odpowiednich prac projektowych oraz uzyskanie odpowiednich zgód  

i pozwoleń administracyjnych, a także praw do dysponowania terenami (nieruchomo-

ściami), przez które zajdzie konieczność przeprowadzenia przyłącza gazowego, 
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b) pisemne zawiadomienie PODMIOTU o zakończeniu prac projektowych oraz o uzyskaniu 

zgód i pozwoleń administracyjnych, a także praw do dysponowania terenami (nieruchomo-

ściami), o których mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, 

c) terminowe wybudowanie przyłącza gazowego, o którym mowa w § 1 ust. 3 – pod warun-

kiem wykonania przez PODMIOT instalacji gazowej w przyłączanym obiekcie, potwierdzo-

nego przedłożeniem przez PODMIOT pisemnego zgłoszenia o gotowości instalacji gazowej 

do napełnienia paliwem gazowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 

Umowy, oraz przekazania należycie przygotowanego miejsca na wykonanie montażu przy-

łącza gazowego, w szczególności punktu gazowego, 

d) powiadomienie PODMIOTU o wykonaniu przyłącza gazowego zgodnie z § 1 Umowy oraz 

wystawienie faktury VAT, o której mowa w § 2 Umowy, w terminie 14 dni od dnia podpi-

sania protokołu odbioru końcowego (§ 1 ust. 5), 

e) napełnienie instalacji gazowej PODMIOTU paliwem gazowym z sieci gazowej PRZEDSIĘ-

BIORSTWA ENERGETYCZNEGO – pod warunkiem zawarcia Umowy kompleksowej dostar-

czania paliwa gazowego lub Umowy dystrybucyjnej. 

 

2. Do obowiązków PODMIOTU należy: 

a) wykonanie projektu instalacji gazowej oraz uzyskanie odpowiednich zgód i pozwoleń ad-

ministracyjnych, 

b) po otrzymaniu od PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO zawiadomienia, o którym mowa 

w ust. 1 lit. b), należyte wykonanie w obiekcie PODMIOTU instalacji gazowej przeznaczonej 

do przyłączenia i zapewnienie jej technicznej sprawności, potwierdzonej – zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami prawa – oświadczeniem kierownika budowy, protokołem  

z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej głównej próby szczelności oraz protokołem 

z powykonawczej opinii kominiarskiej, 

c) przedłożenie pisemnego zgłoszenia o gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem 

gazowym, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

d) odpowiednie przygotowanie miejsca na montaż punktu gazowego, o którym mowa w ust. 

1 lit. c) niniejszego paragrafu, zgodnie z warunkami przyłączenia, o których mowa § 1 ust. 

2 Umowy, 

e) nieodpłatne udostępnienie PRZEDSIĘBIORSTWU ENERGETYCZNEMU lub wskazanemu przez 

niego wykonawcy nieruchomości w celu wykonania przedmiotu Umowy oraz  

w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia, 

f) terminowe wniesienie opłaty za przyłączenie do sieci gazowej zgodnie z § 2 Umowy. 

 

3. Terminy wykonania obowiązków PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO i PODMIOTU, o których 

mowa odpowiednio w ustępach 1 i 2 niniejszego paragrafu, zostały określone w Harmonogramie 

wykonania przyłączenia stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

 

§ 4 

DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA STRON 

 

1. PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE oraz PODMIOT zobowiązują się do zawarcia Umowy kom-

pleksowej dostarczania paliwa gazowego lub Umowy dystrybucyjnej nie później niż w terminie 

określonym w § 1 ust. 4 Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ustępy 2 i 5 Umowy. Na pisemny i uzasad-

niony wniosek PODMIOTU dostarczony do PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO przed upływem 

ww. terminu Strony Umowy mogą zgodnie przedłużyć termin, o którym mowa w zdaniu poprzed-

nim, o nieprzekraczalny okres 5 miesięcy. 

 

2. PODMIOT zobowiązuje się do ustanowienia bez dodatkowych opłat, na pisemne żądanie PRZEDSIĘ-

BIORSTWA ENERGETYCZNEGO, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zgłoszenia takiego 

wezwania, na rzecz właściciela sieci gazowej (PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO) oraz do 

ujawnienia w księdze wieczystej (KW) nieruchomości, na której realizowane jest przyłączenie, 

ograniczonego prawa rzeczowego w postaci służebności przesyłu związanej z posadowieniem  

i eksploatacją przyłącza gazowego. Wszelkie koszty notarialne za sporządzenie odpowiedniego 

dokumentu notarialnego oraz opłatę sądową za wpis służebności przesyłu do księgi wieczystej nie-

ruchomości, na której realizowane jest przyłączenie, pokryje PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE. 
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Służebność przesyłu winna w szczególności zapewniać dostęp do przyłącza gazowego w celu wy-

konania czynności związanych z jego remontem, eksploatacją i konserwacją, przeglądami i moder-

nizacją oraz usuwaniem awarii, a także wymianą, przebudową bądź rozbudową. W przypadku 

braku prawnych możliwości ustanowienia służebności przesyłu, o której mowa w zdaniu poprzed-

nim, PODMIOT - na żądanie PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO - ustanowi na rzecz właści-

ciela sieci gazowej inny tytuł do korzystania z nieruchomości, na której wykonane jest przyłącze-

nie. 

 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest do należytej eksploatacji instalacji (sieci) gazowych, za które 

ponosi odpowiedzialność, zgodnie z miejscem rozgraniczenia własności określonym w dyspozycji 

§ 1 ust. 7 Umowy. 

 

4. Zobowiązania wyrażone w niniejszym paragrafie mają charakter dodatkowy i od ich realizacji nie 

będzie uzależnione wykonanie przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, a także obo-

wiązek uiszczenia opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, o której mowa w § 2 Umowy. Nie 

zwalnia to Stron z wyrażonych wyżej zobowiązań, które Strony przyjmują na siebie na mocy ni-

niejszej Umowy, i których wypełnienie może być dochodzone przez każdą z nich w odpowiednim 

trybie. 

 

§ 5 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

 

1. Każda ze Stron będzie zobowiązana do zapłacenia drugiej Stronie następujących kar umownych: 

a) w przypadku niedotrzymania przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE terminu wykona-

nia przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 4 z przyczyn leżących po stronie PRZEDSIĘ-

BIORSTWA ENERGETYCZNEGO, PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE - na pisemne wezwa-

nie PODMIOTU - zapłaci PODMIOTOWI karę umowną w wysokości 0,5% opłaty za przyłą-

czenie do sieci gazowej, określonej w § 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej 

jednak niż 100% ww. opłaty; 

b) w przypadku niedotrzymania przez PODMIOT terminów zawarcia Umowy kompleksowej 

dostarczania paliwa gazowego lub Umowy dystrybucyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1, 

PODMIOT - na pisemne wezwanie PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO - zapłaci PRZED-

SIĘBIORSTWU ENERGETYCZNEMU karę umowną w wysokości 0,5% opłaty za przyłączenie 

do sieci gazowej, określonej w § 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak 

niż 100% ww. opłaty. 

 

2. Termin wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 ust. 4, oraz spełnienia zobowiązania 

PODMIOTU do zwarcia Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego lub Umowy dystry-

bucyjnej ulegną przedłużeniu o taką liczbę dni, o jaką nastąpiło opóźnienie wykonania  

obowiązków PODMIOTU, o których mowa w § 3 ust. 2 litery a), b), c), d) i e) Umowy. W sytuacji 

gdy opóźnienie wykonania obowiązków PODMIOTU nastąpiło z przyczyn leżących po jego stronie, 

PRZEDSIĘBIORSTWU ENERGETYCZNEMU przysługuje kara umowna na zasadach określonych w ust. 

1 lit. b) niniejszego paragrafu. 

 

3. Dochodzenie odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych dopusz-

czalne jest w następujących przypadkach: 

a) niedotrzymania przez PODMIOT terminów zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania 

paliwa gazowego lub Umowy dystrybucyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, gdy 

opóźnienie terminu zawarcia ww. umowy przekroczy 150 dni od daty bezskutecznego 

upływu terminu jej zawarcia, lub 

b) odmowy przez PODMIOT zawarcia Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego 

lub Umowy dystrybucyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy,  

przy czym wartość takiego odszkodowania nie może przekroczyć sumy faktycznych nakładów po-

niesionych na realizację przyłączenia, które PODMIOT w takim przypadku zobowiązuje się uregu-

lować na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO. 
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4. PODMIOT przyjmuje do wiadomości, że jeśli ze względu na techniczne uwarunkowania przyłącze-

nia obiektu do sieci gazowej zajdzie konieczność przeprowadzenia przyłącza gazowego przez są-

siednie nieruchomości innych właścicieli lub przez albo wzdłuż drogi publicznej/ ulicy, to możli-

wość wykonania przyłączenia będzie uzależniona od ustanowienia przez prawnych dysponentów 

tych nieruchomości na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO służebności przesyłu, 

względnie - w przypadku braku prawnych możliwości ustanowienia służebności przesyłu - innego 

odpowiedniego tytułu prawnego do korzystania z pasa gruntu, pod którym przebiegać będzie przy-

łącze gazowe, względnie dla części nieruchomości, na której będzie posadowione przyłącze ga-

zowe. Odmowa udostępnienia PRZEDSIĘBIORSTWU ENERGETYCZNEMU nieruchomości bądź usta-

nowienia praw, o których mowa w zdaniu poprzednim, przez dysponentów prawnych nieruchomo-

ści sąsiednich odmowy udostępnienia tych nieruchomości bądź ustanowienia praw, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, może skutkować brakiem możliwości realizacji przyłączenia do sieci 

gazowej (przedmiotu niniejszej Umowy). 

 

5. Termin, o którym mowa w § 1 ust. 4 Umowy, może ulec odpowiedniemu wydłużeniu w przypad-

kach niezależnego od Stron opóźnienia w uzyskaniu pozwoleń administracyjno-prawnych lub zgód 

od prawnych dysponentów nieruchomości, o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy. 

 

§ 6 

OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY, PRAWO ODSTĄPIENIA 

 

1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do dnia realizacji wszystkich wynikających 

z niej obowiązków i zobowiązań Stron. 

 

2. Do momentu wykonania przyłączenia w rozumieniu § 1 ust. 5 Umowy każda ze Stron może odstą-

pić od Umowy bez wskazania przyczyn, składając drugiej Stronie pisemne oświadczenie o odstą-

pieniu od Umowy. PODMIOT, odstępując od Umowy, zapłaci drugiej stronie tytułem odszkodowa-

nia kwotę równą kosztom poniesionym przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE  

w związku z zawarciem i realizacją Umowy do dnia odstąpienia od Umowy. PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYCZNE, odstępując od Umowy, wyrówna drugiej Stronie wszelkie szkody rzeczywiste 

poniesione bezpośrednio w związku z zawarciem i realizacją Umowy. 

 

3. Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia od Umowy z powodu niewykonania lub nienależy-

tego wykonania przez drugą Stronę jej istotnych zobowiązań, w szczególności wynikających  

z § 1 ust. 4 Umowy oraz z § 3 ust. 2 litery a), b), c), d) i e) Umowy, po bezskutecznym upływie  

21 dni od pisemnego powiadomienia zawierającego wezwanie do wykonania zobowiązań wynika-

jących z Umowy. Stronie uprawnionej do odstąpienia od Umowy przysługuje odszkodowanie prze-

wyższające wysokość zastrzeżonych w §5 ust. 1 kar umownych, w wysokości odpowiadającej su-

mie faktycznych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.  

 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy, PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYCZNE uprawnione będzie do odstąpienia od postanowień Umowy bez konieczności za-

płaty drugiej Stronie odszkodowania, przy czym uprawnienie do złożenia oświadczenia woli o od-

stąpieniu od Umowy w takim przypadku wygasa z upływem 30 dni od daty powzięcia przez PRZED-

SIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE informacji o okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 4 Umowy. 

 

5. Strony zwolnione są od odpowiedzialności za częściowe lub pełne niewykonanie zobowiązań wy-

nikających z niniejszej Umowy, jeżeli przyczyną tego niewykonania były okoliczności siły wyż-

szej. Za okoliczności siły wyższej uważa się okoliczności powstałe po zawarciu Umowy  

w wyniku nieprzewidzianych przez Stronę zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, których Strona 

nie mogła przewidzieć ani im zapobiec. 

 

 

§ 7 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie znajdą obowiązujące przepisy 

prawa, a w szczególności: 

a) KODEKS CYWILNY, 

b) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. 2017 poz. 220 ze zm.), 

c) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych wa-

runków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 nr 133 poz. 891), 

d) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz.U. z 2017  poz. 1332 ze zm.) oraz 

przepisy wykonawcze do tej ustawy. 

 

3. Spory, jakie mogą wyniknąć z Umowy, podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwe sądy po-

wszechne. 

 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

5. Integralną części Umowy stanowią: 

 

a) Warunki przyłączenia (Załącznik nr 1), 

b) Harmonogram wykonania przyłączenia (Załącznik nr 2) 

c) Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym (Załącznik nr 3), 

d) Taryfa PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO (Załącznik nr 4), 

e) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na budowę i eksploatację przyłącza gazowego (Załącznik  

nr 5). 

 

6. Załącznik do Umowy stanowi dodatkowo Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (załącz-

nik nr 6 – dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

 

7. PODMIOT oświadcza, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymał od PRZEDSIĘBIORSTWA 

ENERGETYCZNEGO dokument wymieniony w ust. 5 lit. d) i ust. 6. 

 

 

 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE      PODMIOT  

 

 

…………………………….     …………………………….. 
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Załącznik nr 2 do Umowy o przyłączenie do sieci gazowej  

Harmonogram wykonania przyłączenia 

 

  

 

Etap
Przedsiębiorstwo 

energetyczne
Podmiot

Termin / 

Data

Podpisanie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej x x

Przeprowadznie odpowiednich prac projektowych przyłącza 

gazowego - § 3, ust. 1, lit. a) Umowy 

o przyłączenie do sieci gazowej.

x

Wykonanie projektu instalacji gazowej - § 3, ust. 2, 

lit. a) Umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
x

Pisemne zawiadomienie PODMIOTU o zakończeniu prac 

projektowych przyłącza gazowego - § 3, ust. 1, lit. b)  Umowy o 

przyłączenie do sieci gazowej.

x

Wykonanie instalacji gazowej w obiekcie PODMIOTU  

przeznaczonej do przyłączenia - § 3, ust. 2, lit. b) Umowy o 

przyłączenie do sieci gazowej - oraz odpowiednie przygotowanie 

miejsca na montaż punktu gazowego - § 3, ust. 2, lit. d) Umowy o 

przyłączenie do sieci gazowej.

x

Przedłożenie pisemnego zgłoszenia o gotowości instalacji gazowej 

do napełnienia paliwem gazowym - 

§ 3, ust. 2, lit. c) Umowy o przyłączenie do sieci gazowej.

x

Wykonanie przyłącza gazowego - § 3, ust. 1, lit. c) Umowy o 

przyłączenie do sieci gazowej.
x

Powiadomienie PODMIOTU o wykonaniu przyłącza gazowego - § 

3, ust. 1, lit. d) Umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
x

Napełnienie instalacji gazowej PODMIOTU paliwem gazowym - § 

3, ust. 1, lit. e) Umowy o przyłączenie

 do sieci gazowej.

x
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Załącznik nr 3 do Umowy o przyłączenie do sieci gazowej  

miejscowość, data __________________________ 

 

______________________________________________________ 

  

imię i nazwisko   

______________________________________________________   

 

 

ANCO SPÓŁKA Z O.O. 

UL. ŚW. DUCHA 118B 

63-200 JAROCIN 

______________________________________________________ 
adres 

      

 

 

 

 
ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI 

INSTALACJI GAZOWEJ DO NAPEŁNIENIA PALIWEM GAZOWYM 

 

 
Niniejszym zgłaszam do napełnienia paliwem gazowym instalację gazową w obiekcie położonym 

w ________________________ przy ul. ______________________________________________________________ numer budynku 

____________ numer lokalu _____________ 

 

Równocześnie oświadczam, że zgłoszona do napełnienia instalacja gazowa: 
 

a) na podstawie oświadczenia kierownika budowy _______________________________ posiadającego upraw-

nienia  

         (imię i nazwisko) 

budowlane nr _____________________________ wydane przez __________________________________ zo-

stała wykonana zgodnie z projektem budowlanym oraz warunkami decyzji pozwolenia na budowę nr 

_________________________________ z dnia _________________ wydanego przez 

____________________________ 

 

b) poddana została głównej próbie szczelności, która zakończyła się wynikiem pozytywnym: 
 

data _______________________                             numer protokołu _____________________________ 

 

c) skontrolowana została w zakresie prawidłowości podłączenia urządzeń gazowych do kanałów spalinowych i 

funkcjonowania kanałów wentylacyjnych. Kontrola zakończyła się wynikiem pozytywnym. 
    

data:___________________                  numer protokołu _______________________ 

 

Przyjmuję do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowie-

dzialność przewidzianą w przepisach prawa, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec przed-

siębiorstwa energetycznego. 

 
                                                     
______________________ 
               (podpis) 

 

Załączniki:  

1. Oświadczenie kierownika budowy. 

2. Protokół z odbioru instalacji gazowej i przeprowadzonej głównej próby szczelności. 

3. Protokół kominiarski. 

4. Pozwolenie na budowę instalacji gazowej (ksero). 
 

 

Data wpływu zawiadomienia    _____/______/20_____r. 

Data uzupełnienia zawiadomienia    _____/_____/20_____r. 

Data odpowietrzenia i nagazowania instalacji  _____/____/20_____r.
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Załącznik nr 5 do Umowy o przyłączenie do sieci gazowej 
 

miejscowość, data…………………… 

…………………………………… 

   imię i nazwisko 

…………………………………… 

adres zamieszkania 

…………………………………… 

         adres do korespondencji 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

Ja niżej podpisany/-a ………………………………………. oświadczam niniejszym, iż: 

1) jestem właścicielem / współwłaścicielem / użytkownikiem wieczystym1 nieruchomości położo-

nej w ………………………………. przy ul. ………………………..……...  

nr ………………….. (nr dz. ……. obręb ……………..), dla której Sąd …………… w 

……………….…….., Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą oznaczoną nu-

merem KW …………….…….., 

2) wyrażam zgodę na budowę przez Anco Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy  

ul. Św. Ducha 118b przyłącza gazowego na nieruchomości opisanej w pkt. 1 niniejszego 

oświadczenia pod warunkiem, iż Anco Sp. z o.o. doprowadzi nieruchomość opisaną w pkt. 1 

niniejszego oświadczenia do stanu pierwotnego. 

3) zobowiązuję się udostępnić nieruchomość na czas prowadzenia budowy przyłącza gazowego, 

4) wyrażam zgodę na posadowienie przyłącza gazowego na nieruchomości opisanej  

w pkt. 1 niniejszego oświadczenia  

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

………...……………………………………………………………………..…………., 

(należy dokładnie opisać położenie przyłącza,  

np. w jakiej części nieruchomości, w jakiej odległości od granicy działki) 

 

5) wyrażam zgodę na swobodne wejście i wjazd sprzętem na nieruchomość opisaną  

w pkt. 1 niniejszego oświadczenia pracowników lub innych osób upoważnionych przez Anco 

Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie przy ul. Św. Ducha 118B, w celu wykonywania robót związa-

nych z remontem, eksploatacją i konserwacją, przeglądami  

i modernizacją oraz usuwaniem awarii, a także wymianą, przebudową bądź rozbudową przyłą-

cza gazowego. Wyrażam zgodę na ustanowienie strefy kontrolowanej  

w sposób zgodny z właściwymi przepisami dotyczącymi warunków technicznych budowy i 

eksploatacji sieci gazowych. 

 

 

       ………………………………………………………………… 

    podpis właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości 

 

 

 
1 niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 6 do Umowy o przyłączenie do sieci gazowej 
 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią / Pana w związku z zawarciem umowy 

jest Anco sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Św. Ducha 118 B , 63-200 Jarocin, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000024614( dalej jako ”PRZEDSIĘBIORSTWO 

ENERGETYCZNE”), numer telefonu 62 740 26 34, numer faks 62 740 27 45, adres email 

ochronadanych@anco.pl; 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu wykonania zawartej umowy  

o przyłączenie do sieci gazowej, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na 

PRZEDSIĘBIORSTWIE ENERGETYCZNYM i w celach wynikających z prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE w zakresie prowadzenia 

wewnętrznych czynności administracyjnych, raportowych i archiwizacyjnych oraz  

w zakresie dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: wyznaczeni pracownicy, podmioty świadczące na rzecz 

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO usługi informatyczne, podmioty, którym dane są 

przekazywane w celu realizacji zawartej umowy o przyłączenie do sieci gazowej,  

w tym w szczególności w zakresie realizacji wykonania przyłączenia do sieci gazowej, uprawnione 

organy publiczne oraz inni odbiorcy, którym dane osobowe zostają udostępnione w celu 

przetwarzania danych w zakresie określonym w ust. 2 powyżej; 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy o przyłączenie do sieci 

gazowej oraz dodatkowo po jej zakończeniu w niezbędnym zakresie przez okres przedawnienia 

roszczeń wynikających z umowy oraz okres wynikający z przepisów prawa obowiązujących 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE. Po upływie ww. okresu dane osobowe zostaną usunięte przez 

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE; 

5. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 

sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do 

ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

6. Przysługuje Pani / Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest 

dobrowolne, przy czym podanie i przetwarzanie tych danych jest konieczne w związku z Pani / Pana 

zawarciem i realizacją umowy o przyłączenie do sieci gazowej; 

8. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

i nie będą profilowane; 

9. Wszelkie zapytania, wnioski czy korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / 

Pana danych osobowych powinna być kierowana na adresy lub numery podane w ust. 1 powyżej. 

 

 

…………………………………………….. 

Data i czytelny podpis PODMIOTU 
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DODATKOWE ZGODY DOBROWOLNE – ZBIERANE NIEZALEŻNIE OD ZAWARCIA UMOWY 

O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ 

 

 

OŚWIADCZENIA DODATKOWE PODMIOTU 

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Anco sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie, ul. Św. Ducha 11B8, 63-

200 Jarocin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000024614 (dalej jako 

”PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE”), informacji handlowych w postaci materiałów marketingo-

wych PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO i, informacji o aktualnych ofertach i promocjach 

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO drogą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie następu-

jący adres poczty elektronicznej lub/i numer telefonu:1  

 

____________________________                                  ____________________________ 

(adres email)                                                                                                       (numer telefonu) 

 

 

…………………………………………….. 

Data i czytelny podpis PODMIOTU 

 

 

 

 

 
1 Proszę podać adres e-mail, na który mają być wysyłane informacje handlowe lub/i numer telefonu kontaktowego 

 

 

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 (informacja dotyczy dodatkowych zgód dobrowolnych  

- zbieranych niezależnie od zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej)  

 

1. Administratorem danych osobowych podanych przez Panią / Pana jest Anco sp. z o.o.  

z siedzibą w Jarocinie, ul. Św. Ducha 118 B, 63-200 Jarocin, wpisana do rejestru przedsiębiorców 

KRS pod numerem: 0000024614 (dalej jako „PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE”), numer 

telefonu 62 740 26 34, numer faks 62 740 27 45, adres email ochronadanych@anco.pl; 

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celach wynikających z prawnie 

uzasadnionych interesów realizowanych przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE  

w zakresie przekazywania przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE materiałów marketingowych, 

informacji o aktualnych ofertach i promocjach PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO (art. 6 ust. 1 

lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); 

3. Odbiorcami danych osobowych mogą być: wyznaczeni pracownicy i współpracownicy 

PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGETYCZNEGO oraz podmioty świadczące na rzecz PRZEDSIĘBIORSTWA 

ENERGETYCZNEGO usługi informatyczne oraz inni odbiorcy, którym dane osobowe zostają 

udostępnione w celu przetwarzania danych w zakresie określonym w ust. 2 powyżej; 

4. Dane osobowe będą przechowywane dla realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej przez okres 

obowiązywania umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Po upływie ww. okresu dane osobowe 

zostaną usunięte przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE; 
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5. Przysługuje Pani / Panu prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do 

sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych 

6. Przysługuje Pani / Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych; 

7. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w celu ich przetwarzania w ww. zakresie jest 

dobrowolne - niewyrażenie zgody nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami, a jedynie z brakiem 

możliwości przesyłania przez PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYCZNE informacji handlowych; 

8. Pani / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

i nie będą profilowane;  

9. Wszelkie zapytania, wnioski czy korespondencja w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani / 

Pana danych osobowych powinna być kierowana na adresy lub numery podane w ust. 1 powyżej. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

Data i czytelny podpis PODMIOTU 

 


