Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
Nr…………………….
zawarta pomiędzy:
Panem Stanisław Andrysiewicz, zam. ul. Siarkowa 17, 39-400 Tarnobrzeg, prowadzący
działalność gospodarczą pod nazwą:
„Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz” z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul. Kopernika 32 (adres dla
doręczeń) NIP 867-000-19-97, Regon 830035088, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju ,
reprezentowany przez Pana Stanisława Andrysiewicza, zwany dalej „Dostawcą”
a,
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
NIP: ……………………………………..
Pesel: …………………………………….
reprezentowanym przez:
1......................................................................................................
2…………………………………………………………………..
3…………………………………………………………………..
w dalszej części umowy zwanym "Klientem", łącznie zwanych "Stronami".
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§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej umowy o przyłączenie do sieci (dalej „Umowa”) jest przyłączenie do sieci
gazowej Dostawcy (dalej „Sieć”) obiektu Klienta położonego w ………...Gołdapi………
przy ul……………………..………….., działka nr: ……………….………….…………
(dalej „Obiekt”).
Klient oświadcza, że posiada tytuł prawny do Obiektu uprawniający go do zawarcia Umowy.
Przyłączenie do Sieci następuje na podstawie warunków przyłączenia określonych
w "Warunkach przyłączenia do sieci gazowej Dostawcy (dalej „Warunki Przyłączenia”),
stanowiących Załącznik nr 3 do Umowy. Klient oświadcza, że od chwili złożenia wniosku
wydanie Warunków Przyłączenia nie zaszły żadne zmiany, które skutkowałyby koniecznością
zmiany lub wydania nowych Warunków Przyłączenia.
Zgodnie z wnioskiem o wydanie Warunków Przyłączenia Dostawca wykona przyłącze gazowe
zakończone Kurkiem Głównym oraz układem redukcyjnym lub redukcyjno-pomiarowym na
granicy działki (szafka gazowa).
W celu budowy oraz eksploatacji przyłącza gazowego Klient zapewni Dostawcy bezpłatny dostęp
do Obiektu na zasadach określonych w „Ogólnych Warunkach Umowy przyłączania do sieci
gazowej Dostawcy” (dalej „OWU”), stanowiących Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Granicą własności sieci jest Kurek Główny, o którym mowa w §3 OWU.

§2
Termin realizacji przyłączenia
1. Dostawca dołoży wszelkich starań, aby budowa przyłącza zakończyła się do dnia…………….
Zgodnie z harmonogramem przyłączenia stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy,
z zastrzeżeniem, że budowa przyłącza rozpocznie się nie wcześniej niż po dokonaniu wpłaty
1

zaliczki, o której mowa w §3 Umowy oraz dostarczeniu Dostawcy podpisanych przez Klienta
dwóch egzemplarzy niniejszej Umowy, a także przy uwzględnieniu ograniczeń, o których mowa
w treści OWU.
2. Celem dotrzymania terminu realizacji przyłączenia Klient zobowiązany jest do współpracy
z Dostawcą w zakresie umożliwiającym zaprojektowanie i budowę przyłącza. Oznacza to
w szczególności obowiązek udzielania Dostawcy wszelkich niezbędnych informacji
i pełnomocnictw, oraz udostępnienia Dostawcy w niezbędnym zakresie nieruchomości na cele
prowadzonych prac. Brak współdziałania stwierdzony pisemnym wezwaniem do usunięcia
naruszenia z wyznaczeniem 7 dniowego terminu do usunięcia jego skutków umożliwia Dostawcy
przyjęcie, iż bez tego naruszenia budowa zakończyłaby się w terminie wskazanym w ust. 1.
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§3
Opłata za przyłączenie do Sieci
Z tytułu przyłączenia Obiektu do Sieci Klient zapłaci na rzecz Dostawcy opłatę przyłączeniową
w następującej wysokości:
a) dla przyłączy o długości do 15 mb ryczałt w wysokości:…2 000,00 zł netto (dwa tysiące
złotych) plus należny podatek VAT, w skład którego wchodzą tylko standardowe elementy
przyłącza.
b) dla przyłączy o długości powyżej 15 mb ustaloną zgodnie ze stanowiącą Załącznik nr 2 do
Umowy Taryfą dla paliw gazowych Dostawcy (dalej „Taryfa”) obowiązującą w dniu
zawarcia niniejszej Umowy oraz zgodnie z Warunkami Przyłączenia stanowiącymi
Załącznik nr 3 do Umowy. Do momentu zatwierdzenia Taryfy przez Prezesa URE
obowiązuje stawka 80 zł netto za 1 mb przyłącza powyżej 15 mb.
c) do standardowych elementów przyłącza do sieci gazowej zalicza się: układ włączeniowy,
rurę przewodową, zawór odcinający, złącze izolacyjne lub połączenia typu polietylen-stal
na przyłączu polietylenowym, kurek główny, reduktor ciśnienia gazu, gazomierz oraz rury
osłonowe na skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym.
d) za dostawę i montaż szafki gazowej wolnostojącej wraz z postumentem pod szafkę
kwota:…460,00 zł netto (czterysta sześćdziesiąt złotych ).
Ostateczną wysokość opłaty przyłączeniowej Dostawcy ustali po zakończeniu budowy przyłącza
oraz ustaleniu jego rzeczywistej długości.
Klient zobowiązany jest na poczet opłaty za przyłączenie dokonać wpłaty zaliczki w wysokości
1000,00 PLN brutto.
Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w terminie wskazanym w przesłanej Klientowi
fakturze proforma, na wskazany na fakturze rachunek Dostawcy.
W przypadku nie wniesienia przez Klienta w terminie zaliczki tytułem opłaty przyłączeniowej,
Dostawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w terminie 60 dni od upływu terminu do
wpłaty zaliczki po uprzednim wezwaniu Klienta do realizacji obowiązku wpłaty zaliczki z
zagrożeniem odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy Dostawca ma prawo
obciążyć Klienta karą umowną z tytułu braku realizacji obowiązku o jakim mowa w § 5.
Wysokość kary umownej równa jest kwocie zaliczki o jakiej mowa powyżej.

§4
Szafka gazowa
Rodzaj szafki gazowej ustalony zostanie przez Dostawcę.
§5
Umowa sprzedaży gazu
Klient zobowiązuje się do rozpoczęcia odbioru Gazu do dnia 30 kwietnia roku następującego po
terminie ukończenia budowy przyłącza lub terminu w którym byłoby ona ukończone zgodnie z § 2 ust 2
Umowy.
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Zasady odszkodowania za nieterminowe rozpoczęcie odbioru Gazu reguluje OWU, przy czym wysokość
maksymalnej kary umownej należnej EWE energia z tytułu opóźnienia w rozpoczęciu odbioru Gazu
z przyczyn leżących po stronie Klienta (Kwota Bazowa) wynosi trzykrotność szacowanej Opłaty
Przyłączeniowej, tj. 6 000,00 PLN netto plus należny podatek VAT.
§6
Załączniki do Umowy
1. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki:
a. Załącznik nr 1 OWU,
b. Załącznik nr 2 Taryfa,
c. Załącznik nr 3 Warunki Przyłączenia,
d. Załącznik nr 4 Harmonogram Budowy Przyłącza,
e. Załącznik nr 5 Dokumenty rejestrowe/pełnomocnictwa Klienta (jeśli występują).
2. Klient potwierdza, iż przed zawarciem Umowy otrzymał od Dostawcy dokumenty, o których
mowa w §6.1 a-d Umowy.
3. W razie sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy a postanowieniami OWU, rozstrzyga
treść postanowień zapisanych w Umowie.

1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

§7
Postanowienia końcowe
Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania jej przez obie Strony.
W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdą w szczególności następujące akty
prawne: ustawa z dnia 23.04.1964 r. –Kodeks cywilny (tj. z 17.12.2013 r. Dz. U. Nr 2014.121
z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 10.04.1997 r. –Prawo energetyczne (tj.z 15.06.2012.
Dz.U.1059.2012 z późń. zm.)wraz z aktami wykonawczymi.
Spory powstałe na tle wykonania Umowy podlegać będą rozstrzygnięciu przez właściwy sąd
powszechny.
Wszelkie zmiany Umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności,z zastrzeżeniem odmiennych postanowień OWU.
Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszej Umowy staną się nieważne, niezgodne z prawem lub
niewykonalne, taka częściowa nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność
postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy.
Klient zobowiązany jest do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Dostawcę o zmianie swoich
danych zawartych w Umowie.
Wszelkie oświadczenia Stron składane będą na adresy wskazane w nagłówku Umowy. Strona,
której adres uległ zmianie, zobowiązana jest poinformować o tym drugą Stronę.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
DOSTAWCA

KLIENT

…………………………………………

……………………………………………

…………………………………………

……………………………………………
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