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 WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
dla podmiotów grupy przyłączeniowej B podgrupa II, których urządzenia, instalacje i sieć 

będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą odbierać gaz ziemny 
wysokometanowy w ilości większej niż 10 m3/h 

(proszę wypełnić drukowanymi literami) 
 

1. Dane wnioskodawcy 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 (Imię i Nazwisko i/lub nazwa) 

…………………………………………… 
 (PESEL) 

……………………………………………………. 
 (NIP)

1
 

…………………………………………… 
 (REGON

1
 oraz PKD

1
) 

…………………………………………… 
 (Miejscowość) 

…………………………………………... 
 (Ulica) 

…………………………………………… 
 (Nr domu/lokalu) 

…………………………………………… 
 (Kod pocztowy, poczta) 

……………………………………………. 
 (Telefon/Fax)

2 

……………………………………………. 
 (Adres e-mail)

2
 

2. Adres do korespondencji
2
 / siedziby 

wnioskodawcy
3
(jeśli jest inny niż wyżej) 

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 (Imię i Nazwisko i/lub nazwa) 

…………………………………………… 
 (Miejscowość) 

…………………………………………... 
 (Ulica) 

…………………………………………… 
 (Nr domu/lokalu) 

…………………………………………… 
 (Kod pocztowy, poczta) 

……………………………………………. 
 (Telefon/Fax)

2 

……………………………………………. 
 (Adres e-mail)

2
 

3. Wniosek dotyczy 

  budowy nowego przyłącza gazowego 

  zmiany warunków przyłączenia do sieci 

gazowej nr: 

……………………………………... 

z dnia:……………………………………… 
 (wzrost/zmniejszenie poboru paliwa gazowego  

z istniejącego przyłącza gazowego) 

  modernizacji/rozbudowy istniejącej instalacji 

gazowej  
  zapytania o możliwość przyłączenia do sieci 

gazowej 
(w przypadku gdy wnioskodawca nie posiada tytułu 

prawnego do nieruchomości) 

4. Dane obiektu przyłączanego do sieci 
oraz punktu wyjścia z systemu 
gazowego 

Obiekt:  istniejący ;  projektowany  
……………………………………………
…………………………………………… 
 (wpisać typ obiektu np.: hala produkcyjna, kotłownia, 

budynek biurowy; mieszkalny; gospodarczy itp.) 

Adres: 

…………………………………………… 
 (Miejscowość) 

…………………………………………... 
 (Ulica) 

…………………………………………… 
 (Nr domu/lokalu/działki) 

…………………………………………… 
 (Kod pocztowy, poczta) 

4.1. Określenie punktu wejścia do gazowego 
systemu dystrybucyjnego  

……………………………………………
…………………………………………… 

4.2. Inne informacje mające wpływ na warunki 
przyłączenia  

  obiekt posiada przyłącze gazowe 
  w obiekcie istnieje instalacja gazowa 

  dotyczy nowej instalacji gazowej 
…………………………………………… 
 (lokalizacja układu pomiarowego) 

…………………………………………… 
 (lokalizacja zaworu głównego) 

  dotyczy modernizacji, rozbudowy, remontu 

istniejącej instalacji gazowej 

………………… szt. 

(  ilość istniejących układów pomiarowych) 

………………… szt. 

(  ilość proponowanych układów pomiarowych) 

Kubatura obiektu ………………… m³. 

Powierzchnia obiektu ………………… m³. 

Inne informacje: 
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……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 
 (np. miejsce usytuowania istniejących/proponowanych 

układów pomiarowych) 

5. Przewidywany pobór paliwa gazowego 

………………….  …………………. 
 (miesiąc)  (rok) 

5.1. Cel wykorzystania paliwa gazowego 

  do technologii procesu produkcyjnego 
  do ogrzewania pomieszczeń, hal itp 

  do podgrzewania wody użytkowej 
  do celów gospodarczych 
  inne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2. Rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które będą podłączone do przedmiotowej instalacji gazowej 

Urządzenie 
Moc 

urządzenia 
[kW] 

Liczba 
urządzeń 

[szt.] 

Łączna moc urządzeń 
[kW] 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Razem ………………. ………………. …………………………….kW 

6. Moc przyłączeniowa – maksymalna godzinowa możliwość odebrania paliwa gazowego: …………m³/h 

7. zapotrzebowanie na paliwo gazowe:  

Rok: 20…….. 20…….. 20…….. 20…….. Docelowo 

Maks. roczne [tyś m³/rok] ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

Min. roczne [tyś m³/rok] ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

Maks. dobowe [tyś m³/rok] ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

Min. dobowe [tyś m³/rok] ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

Maks. godzinowe [tyś m³/rok] ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 

Min. godzinowe [tyś m³/rok] ……………. ……………. ……………. ……………. ……………. 
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8. Charakterystyka odbioru paliwa gazowego 

Rok 
% poboru rocznego 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

20…… …………………... …………………... …………………... …………………... 

20…… …………………... …………………... …………………... …………………... 

20…… …………………... …………………... …………………... …………………... 

docelowo w 20…… …………………... …………………... …………………... …………………... 

 

9. Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna 

do utrzymania ruchu technologicznego 
urządzeń gazowych w [m³/h] 

……………………………………………. 

10. Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w 

punkcie dostarczania i odbioru: 

Maksymalne ….………………… kPa. 

Minimalne ….………………… kPa. 

11. Opis wymagań dotyczących warunków 

pracy przyłączonych urządzeń i instalacji 
gazowych w warunkach rozruchu tych instalacji 

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

12. Możliwość korzystania z innych źródeł 
energii w przypadku przerw lub ograniczeń w 

dostarczaniu paliwa gazowego 

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

13. Opis wymagań dotyczących odmiennych od 

wymienionych w § 38 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 02 lipca 2010 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania 
systemu gazowego (Dz. U. nr 133  
z 22.07.2010 r. poz.891), parametrów 
jakościowych paliwa gazowego lub warunków 
jego dostarczania 

……………………………………………
……………………………………………
…………………………………………… 

14. Informacja o konieczności zapewnienia 
usługi nawaniania paliwa gazowego

4
 

 Tak ;   Nie  

15. Oświadczenia 
Uwaga:  

W przypadku przedsiębiorcy oświadczenie podpisują 
osoby uprawnione do jego reprezentowania, 
wykazane w dokumentach rejestrowych 
przedsiębiorcy (KRS, Ewidencja Działalności 
Gospodarczej). W przypadku spółki prawa 
handlowego, reprezentacja wynika z KRS, natomiast 
w przypadku osoby fizycznej prowadzącej 
działalność gospodarczą, osoba wpisana do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej podpisuje 
poniższe oświadczenia. 

15.1. Oświadczam, że do korzystania  
z nieruchomości / obiektu / lokalu 
wymienionej w punkcie 4 niniejszego 
wniosku, posiadam tytuł prawny 
wynikający z: 

 prawa własności;  prawa współwłasności; 

 użytkowania;  użytkowania wieczystego; 
 trwałego zarządu;  spółdzielczego prawa do lokalu; 

 najmu;  dzierżawy;  leasingu;  inne: 
…………………………………………….
 posiadam zgodę właściciela;  wszystkich 

współwłaścicieli na dostarczanie paliwa gazowego do 
nieruchomości/obiektu/lokalu i zamontowanie w nich 
urządzeń gazowych, 

 nie posiadam tytułu prawnego  

Jednocześnie: 

 Zobowiązuję się do okazania na żądanie 
„Huty Pokój” S.A. dokumentu 
potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego 
do korzystania z przyłączanej(go) 
nieruchomości/obiektu/lokalu. 

 Przyjmuję do wiadomości, że złożenie 
oświadczenia niezgodnego z prawdą może 
spowodować odpowiedzialność przewidzianą 
w przepisach prawa, w szczególności 
odpowiedzialność finansową, również w 
przypadku roszczeń osób trzecich wobec  
„Huty Pokój” S.A., związanych z faktem 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 
gazowej z osobą, która nie posiadała tytułu 
prawnego do wskazanej w pkt. 4 wniosku 
nieruchomości, bądź zawarcia umowy nie ze 
wszystkimi osobami posiadającymi tytuł 
prawny do wskazanej w pkt. 4 wniosku 
nieruchomości.  

 Zobowiązuję się do niezwłocznego 
informowania „Hutę Pokój” S.A. o wszelkich 
zmianach w zakresie tytułu prawnego do 
nieruchomości, w szczególności o utracie 
tytułu prawnego, przy czym przyjmuję do 
wiadomości, iż brak przekazania takiej 
informacji może spowodować 
odpowiedzialność, w tym finansową, o której 
mowa powyżej. 

15.2. Oświadczam, że wyrażam zgodę na 
nieodpłatne udostępnienie nieruchomości  
w celu budowy i przyszłej eksploatacji 
sieci gazowej/przyłącza gazowego  
i stacji/punktu redukcyjno-pomiarowego 
pomiarowego. 

15.3. Oświadczam, że na żądanie Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego przedłożę na 
zasadach określonych w umowie  
o przyłączenie do sieci gazowej 
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oświadczenie w formie aktu notarialnego,  
o ustanowieniu na rzecz właściciela sieci 
gazowej ograniczonego prawa 
rzeczowego – służebności przesyłu, 
określonej szczegółowo w umowie o 
przyłączenie, związanej z eksploatacją 
tych urządzeń dla:  

 pasa gruntu, pod którym znajduje się 
sieć gazowa,  

 części nieruchomości, na której będzie 
posadowione przyłącze gazowe i punkt 
redukcyjno-pomiarowy lub pomiarowy,  

polegające na zapewnieniu dostępu w 
celu wykonywania czynności związanych  
z remontem, eksploatacją i konserwacją 
sieci gazowej oraz przyłączaniem 
następnych odbiorców. 

15.4. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli ze 
względu na techniczne uwarunkowania, 
przyłączenie obiektu do sieci gazowej 
wymagać będzie przeprowadzenia sieci 
gazowej przez sąsiednie nieruchomości 
innych właścicieli lub w drodze/ulicy, która 
stanowi współwłasność innych właścicieli, 
to warunkiem przyłączenia obiektu do sieci 
gazowej będzie uzyskanie zgody 
właścicieli tych nieruchomości w postaci 
oświadczenia(eń), złożonego(ych) w formie 
aktu notarialnego o ustanowieniu na rzecz 
właściciela sieci gazowej ograniczonego 
prawa rzeczowego – służebności przesyłu, 
w zakresie określonym w pkt. 15.3 
powyżej.  
Uwaga: Oświadczenia z punktów 15.2, 15.3 i 

15.4 dotyczą Klientów wnioskujących o zawarcie 
umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Brak 
możliwości ustanowienia służebności przesyłu 
może skutkować brakiem realizacji przyłączenia 
do sieci gazowej 

15.5. Niniejszym oświadczam, że zamieszczone 
powyżej dane są zgodne z rzeczywistym 
stanem faktycznym i prawnym oraz 
zobowiązuję się do niezwłocznego 
poinformowania o ich zmianie. 

16. Upoważnienia 

16.1. upoważniam ………………………… 
……………………………………………. 

 (nazwa sprzedawcy paliwa gazowego) 

do złożenia w „Hucie Pokój” S.A. 
niniejszego wniosku oraz odbioru 
dokumentów powstałych w procesie 
przyłączenia do sieci gazowej, zgodnie z 
dyspozycją zawartą w tym wniosku. 

16.2. Upoważniam „Hutę Pokój” S.A. do 
udzielania 

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

 (nazwa sprzedawcy paliwa gazowego)  
informacji dotyczących procesu przyłączania do 
sieci gazowej obiektu wskazanego we wniosku. 

17. Informacja o przetwarzaniu danych 
osobowych 

17.1. Podane w niniejszym wniosku dane 
osobowe będą przetwarzane przez  
„Hutę Pokój” S.A.  z siedzibą w Rudzie 
Śląskiej przy ul. Niedurnego 79 w celu 
określenia warunków przyłączenia do sieci 
gazowej, zawierania i realizacji umów o 
przyłączenie do sieci gazowej oraz 
wystawiania faktur zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 
926, z późn. zm.).  

17.2. Przyjmuję do wiadomości, iż dane 
osobowe w tym samym zakresie i celu 
będą przetwarzane przez firmę: 

………………………………………….. 
 (nazwa sprzedawcy paliwa gazowego 

………………………………………….. 
 (adres sprzedawcy paliwa gazowego) 

działającą w procesie przyłączenia do sieci 
gazowej z mojego upoważnienia.  
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 

17.3. Zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych do celów marketingowych. 

 Wyrażam zgodę;  Nie wyrażam zgody na 

przetwarzanie przez „Hutę Pokój” S.A. z siedzibą w 
Rudzie śląskiej przy ul. Niedurnego 79 moich 
danych osobowych zawartych w niniejszym 
wniosku. 

 Wyrażam zgodę;  Nie wyrażam zgody na 

przetwarzanie przez  

………………………………………….. 
 (nazwa sprzedawcy paliwa gazowego) 

………………………………………….. 
 (adres sprzedawcy paliwa gazowego) 
moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
wniosku 

18. Sposób odbioru dokumentów 
dotyczących określenia warunków 
przyłączenia do sieci gazowej: 

 Przesłanie pocztą na adres korespondencyjny 

 Osobiście w miejscu złożenia wniosku 

……………………………………………. 
……………………………………………. 
 (miejsce złożenia uzupełnia, pracownik 

przyjmujący wniosek 

 Przez upoważnioną osobę w miejscu złożenia 

wniosku 

………………………………………….. 
 (Imię i Nazwisko upoważnionej osoby) 

………………………………………….. 
 (Rodzaj i nr dokumentu tożsamości) 

………………………………………….. 
 (PESEL) 
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 Przez upoważnioną osobę na poniżej podany 

adres 

……………………………………………
…………………………………………… 
(Imię i Nazwisko lub nazwa osoby upoważnionej) 

…………………………………………… 
(Miejscowość) 

…………………………………………... 
(Ulica) 

…………………………………………… 
(Nr domu/lokalu) 

…………………………………………… 
(Kod pocztowy, poczta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Załączniki: 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, 
instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia 
z systemu gazowego.  
Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 
uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.  
Prosimy również o zaznaczenie na mapie proponowanej lokalizacji szafki gazowej lub kotłowni gazowej. 

Uwaga!  

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny nie jest wymagany w przypadku wniosków dotyczących zmiany warunków 
przyłączenia lub użytkowania istniejących przyłączy gazowych zasilających budynki i hale, w których przewidywana jest 
rozbudowa instalacji gazowych. 

2. Aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (kopia)
1
  

3. Decyzja o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) bądź inny dokument urzędowy poświadczający NIP (kopia)
1
 

4. Numery: REGON
1
 oraz PKD

1
 

 
…………………………………………… 

(Miejscowość) 

 
………………………………………… 

(data, czytelny podpis wnioskodawcy lub osób 
reprezentujących wnioskodawcę ) 

 

 

 

1.
 - Dotyczy przedsiębiorców (w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

2.
 - Pole nieobowiązkowe w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

3.
 - Właściwe podkreślić. 

4.
 - Podmiotom grupy przyłączeniowej B nie jest dostarczanie nawonnione paliwo gazowe przez „Hutę Pokój” S.A.. 

5.
 - Dotyczy osób fizycznych. 
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WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE PRZYJMUJĄCE WNIOSEK 

Paliwo gazowe: gaz ziemny zgodny z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania sytemu 

gazowego (Dz. U. nr 133, poz. 891, § 38). Rodzaj i oznaczenie wg PN-C-04750;2002 

 wysokometanowy E 

 
Wniosek przyjęto w: 

…………………………………………………………………………………….. 
(nazwa komórki organizacyjnej; data wpływu) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                  (podpis, pieczątka pracownika) 

 

Nr wniosku (obrót) ……………………………………  

Nr wniosku (HP)    …………………………………… 

 

 

 


