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Załącznik nr 1 
Ogólne warunki umowy Przyłączenia do sieci gazowej ZAKŁADU BUDOWLANEGO Stanisław 
Andrysiewicz Tarnobrzeg ul. Kopernika 32 zwanego dalej ZB Tarnobrzeg 
       

§1 
     Postanowienia ogólne 

1. Niniejsze ogólne warunki umowy stanowią integralną część umowy o przyłączenie do sieci 
gazowej zawieranej pomiędzy Panem Stanisław Andrysiewicz, zam. ul. Siarkowa 17,  

 39-400 Tarnobrzeg a Klientem. 
2. Dla celów niniejszych ogólnych warunków umowy oraz umowy o przyłączenie do sieci gazowej 

następujące sformułowania rozpoczęte dużymi literami będą miały następujące znaczenie: 
 a) ZB Tarnobrzeg -  Zakład Budowlany Stanisław Andrysiewicz” z siedzibą w Tarnobrzegu przy 
     ul. Kopernika 32 
 b) Klient–osoba fizyczna lub prawna, która zawarła z ZB Tarnobrzeg Umowę i na jej podstawie 
     nabywa Gaz. 
 c) Kurek Główny–urządzenie zdefiniowane w § 156 ust. 2 rozporządzenie o warunkach  
     technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 wraz  
     z późniejszymi zmianami). 
 d) Niezwłocznie –bez zbędnej zwłoki. 
 e) Obiekt –nieruchomość, lokal albo inny obiekt, do którego dostarczany jest Gaz na podstawie 
     Umowy. 
 f) OWU –niniejsze ogólne warunki umowy o przyłączenie do sieci gazowej ZB Tarnobrzeg. 
 g) Prawo energetyczne –ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne tj. z 15.06.2012.      
     (Dz.U.1059.2012 z późń. zm.). 
 h) Sieć –sieć gazowa ZB Tarnobrzeg. 
 i) Taryfa –stosowany przez ZB Tarnobrzeg energia zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich  
          stosowania, na podstawie której rozliczana będzie Umowa; udostępniony Klientom w siedzibie  
          ZB Tarnobrzeg lub opublikowany na stronie internetowej ZB Tarnobrzeg. 
 j) Umowa –umowa o przyłączenie do sieci gazowej zawarta pomiędzy ZB Tarnobrzeg  
         i Klientem, do której niniejsze OWU stanowią załącznik.  
 k) Umowa kompleksowa –umowa kompleksowa dostarczania gazu ziemnego zawierana        
     pomiędzy ZB Tarnobrzeg i Klientem, zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne. 
 l) Umowa sprzedaży -umowa na dostawę gazu. Umowa kompleksowa jest również umową        
     sprzedaży. 

    
§2 

Budowa przyłącza gazowego 
1 ZB Tarnobrzeg powiadomi Klienta o planowanym terminie rozpoczęcia budowy przyłącza, z co 

najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, w celu umożliwienia Klientowi przygotowania Obiektu do 
przeprowadzenia niezbędnych prac.  

2 ZB Tarnobrzeg zobowiązana jest do powiadomienia Klienta z odpowiednim wyprzedzeniem  
o braku możliwości zakończenia prac w terminie wskazanym w Umowie. W tym przypadku ZB 
Tarnobrzeg w porozumieniu z Klientem ustali nowy termin wykonania prac.  

3 Z uwagi na utrudnione warunki atmosferyczne do terminu wykonania przyłącza, o którym mowa 
w §2.2 Umowy nie wlicza się okresu przypadającego pomiędzy 1 listopada a 31 marca.  

 W przypadku dogodnych warunków atmosferycznych ZB Tarnobrzeg dopuszcza możliwość   
 wykonania przyłącza we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie. 
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4 ZB Tarnobrzeg uprawniona jest do odpowiedniego przesunięcia terminu, o którym mowa w §2.1 
Umowy w przypadku niezależnego od ZB Tarnobrzeg opóźnienia w uzyskaniu wymaganych 
pozwoleń i uzgodnień, w szczególności: 

 a. zezwolenia zarządcy lub właściciela drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym (o ile są         
         wymagane), 
 b. uzgodnień z Urzędem Dozoru Technicznego i Konserwatorem Zabytków (o ile są wymagane), 
 c. aktualizacji mapy do celów projektowych, 
 d. uzgodnień z dysponentami podziemnych sieci w ramach Zespołu Uzgodnień Dokumentacji.  

 W takim przypadku przesunięcie terminu budowy przyłącza nie powoduje powstania po stronie 
 Klienta jakichkolwiek roszczeń. 

5 Budowa przyłącza ulega także przesunięciu dla ZB Tarnobrzeg o czas w jakim Klient nie realizuje 
swojego obowiązku o jakim mowa w § 2.2. Umowy.  

6 ZB Tarnobrzeg planuje doprowadzić Sieć do ww. miejscowości przed upływem, lub równolegle 
do wskazanego w umowie terminu budowy przyłącza. Jeżeli przesunięcie terminu doprowadzenia 
Sieci uniemożliwiałoby budowę przyłącza w terminie wskazanym w Umowie Strony ustalą nowy 
termin budowy przyłącza. Przesunięcie terminu budowy przyłącza w w/w okolicznościach nie 
powoduje powstania po którejkolwiek ze Stron jakichkolwiek roszczeń.  

7 Postanowienia §2.6 OWU znajdują zastosowanie, gdy w dniu zawarcia Umowy do miejscowości,  
 w której znajduje się Obiekt, nie została doprowadzona Sieć. 
8 Do obowiązków ZB Tarnobrzeg należy w szczególności sporządzenie dokumentacji technicznej 

oraz mapy powykonawczej przyłącza. 
9 Jeżeli w ciągu dwóch lat od dnia zawarcia Umowy, Umowa nie zostanie wykonana, bądź zostanie 

rozwiązana z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient zobowiązany jest zwrócić ZB 
Tarnobrzeg udokumentowane koszty związane z zawarciem Umowy.  

10 Klient chroni przyłącze gazowe i gazomierz przed uszkodzeniem, zniszczeniem oraz zerwaniem 
plomb.  

11 Klient nie może samodzielnie dokonywać ani zlecać osobom trzecim czynności połączonych  
 z pracami przy przyłączu gazowym.  
12 Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia ZB Tarnobrzeg o wszelkich 

uszkodzeniach przyłącza gazowego, a w szczególności o ulatnianiu się Gazu oraz o braku plomb. 
Uwagi należy zgłaszać na następujący numer pogotowia gazowego ……………………………...  

 Pod tym samym numerem Klient może uzyskać pomoc w przypadku wystąpienia awarii. 
§3 

Granica własności Sieci 
1 Przyłącze gazowe będąc integralną częścią Sieci stanowi własność ZB Tarnobrzeg.  
2. Granicą własności sieci jest Kurek Główny. W budynkach wielorodzinnych Kurek Główny 
 zainstalowany jest bezpośrednio za punktem redukcyjnym. Układ pomiarowy (gazomierz) 
 stanowi, w każdym przypadku, własność ZB Tarnobrzeg. 

§ 4 
Udostępnianie Obiektu 

1 Klient zobowiązany jest do nieodpłatnego udostępnienia ZB Tarnobrzeg Obiektu w celu 
wykonania prac związanych z budową oraz eksploatacją lub zabezpieczeniem przyłącza oraz 
montażem i eksploatacją gazomierza. 

2 ZB Tarnobrzeg dążyć będzie do korzystania z Obiektu w sposób możliwie najmniej uciążliwy dla 
Klienta oraz dołoży starań, aby czynności związane z budową i późniejszą eksploatacją przyłącza 
wykonane zostały bezpiecznie, szybko oraz na możliwie najmniejszej części Obiektu Klienta.  
Po wykonaniu prac ZB Tarnobrzeg przywróci, w miarę możliwości, pierwotny stan Obiektu. 

3 Klient zobowiązany jest do poinformowania ZB Tarnobrzeg o utracie tytułu prawnego do 
Obiektu, w obrębie którego usytuowane zostało przyłącze gazowe i urządzenia ZB Tarnobrzeg.  
W powyższym zakresie Klient zobowiązany jest do poinformowania swojego następcy prawnego         
o przyłączu gazowym i urządzeniach ZB Tarnobrzeg oraz do przeniesienia na niego obowiązków 
prawnych wynikających z OWU (w szczególności §4.4). 
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4 Obowiązek udostępnienia Obiektu związany z przyłączem gazowym obowiązuje również po 
zaprzestaniu przez Klienta korzystania z usług ZB Tarnobrzeg. W takim wypadku Klient nie może 
domagać się usunięcia przyłącza gazowego. 

       
§5 

Instalacja gazowa Klienta 
1 Klient odpowiada za prawidłowe wykonanie, wymianę, modernizację oraz utrzymanie                 

w należytym stanie technicznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, instalacji gazowej 
za Kurkiem Głównym zamontowanym w szafce przyłączeniowej. ZB Tarnobrzeg nie odpowiada 
za szkody będące następstwem nieprawidłowo wykonanej instalacji gazowej Klienta.  

2 Klient zobowiązany jest do zawiadomienia ZB Tarnobrzeg o wszelkich zmianach 
przeprowadzanych w instalacji gazowej oraz o podłączaniu do niej nowych urządzeń. 

§6 
Opłaty za przyłączenie do sieci 

1 Z tytułu przyłączenia Obiektu do Sieci Klient zapłaci na rzecz ZB Tarnobrzeg opłatę 
przyłączeniową ustaloną zgodnie z Taryfą. 

2 Klient zobowiązany jest dokonać wpłaty zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie. ZB Tarnobrzeg 
po otrzymaniu zaliczki w terminie 7 dni wystawi fakturę VAT obejmującą kwotę wpłaconej 
zaliczki.  

3 ZB Tarnobrzeg po przyłączeniu do Sieci Obiektu wystawi na rzecz Klienta fakturę VAT z 14-
dniowym terminem płatności, obejmującą pozostałą część opłaty przyłączeniowej. Zapłata faktury 
następuje jednorazowo na rachunek wskazany przez ZB Tarnobrzeg. 

4 Za datę zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego ZB Tarnobrzeg. 
5 W razie rozwiązania Umowy Klient zobowiązany jest do uregulowania wszelkich zobowiązań 

wobec ZB Tarnobrzeg. 
6 Wszystkie płatności Klienta zaliczane będą na poczet najdawniej wymagalnych należności ZB 

Tarnobrzeg, a w ich ramach w następującej kolejności na koszta windykacji, odsetki, inne 
należności uboczne oraz świadczenie główne. 

7 W przypadku jeśli po stronie Klienta występuje więcej niż jeden podmiot ich odpowiedzialność 
wobec ZB Tarnobrzeg jest solidarna.  

§7 
Szafka gazowa 

1 Klient zobowiązany jest przygotować własnym staraniem miejsce, w którym zostanie 
zamontowana szafka gazowa oraz wykonane przyłącze gazowe najpóźniej na jeden dzień przed 
rozpoczęciem przez ZB Tarnobrzeg prac związanych z przyłączeniem. Lokalizacja i wymiary 
powyższego miejsca muszą być zgodne z projektem technicznym przyłącza gazowego.               
W przypadku braku odpowiednio przygotowanego miejsca na szafkę gazową, ZB Tarnobrzeg 
odmówi wykonania przyłącza gazowego. W takim przypadku Klient zwróci ZB Tarnobrzeg 
poniesione koszty dojazdu pracowników firmy wykonawczej i/lub pracowników ZB Tarnobrzeg 
wg aktualnej stawki za kilometr obowiązującej w firmie wykonawczej i/lub ZB Tarnobrzeg oraz 
koszt roboczogodzin pracowników firmy wykonawczej i/lub ZB Tarnobrzeg wg aktualnej stawki 
roboczogodziny obowiązującej w firmie wykonawczej i/lub ZB Tarnobrzeg. 

2 Klient zapewnia nienaruszalność i dobry stan techniczny szafki gazowej oraz stały dostęp do niej 
przedstawicieli ZB Tarnobrzeg. 

3 W przypadku stwierdzenia, iż uszkodzenie szafki gazowej, spowodowane zostało 
okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Klient ZB Tarnobrzeg przedstawi Klientowi 
protokół techniczny stanu szafki gazowej. Klient zobowiązuje się w takim przypadku ponieść 
koszty naprawy szafki oraz dojazdu pracowników firmy wykonawczej i/lub pracowników ZB 
Tarnobrzeg według aktualnej stawki roboczogodziny obowiązującej w firmie wykonawczej i/lub 
ZB Tarnobrzeg. W przypadku braku możliwości naprawy szafki, Klient zobowiązuje się zwrócić 
ZB Tarnobrzeg koszty wymiany szafki na nową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Klientowi faktury VAT.  

4 Gazomierz stanowi własność ZB Tarnobrzeg. 
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§8 

Umowa sprzedaży gazu 
1 Umowa sprzedaży może zostać zawarta z osobą trzecią, jeżeli osoba ta posiada tytuł prawny do 

Obiektu, a Strony Umowy wyrażą na to pisemną zgodę. 
2 Warunkiem montażu gazomierza jest wcześniejsze wykonanie przyłącza, uregulowanie przez 

Klienta wszelkich należności wobec ZB Tarnobrzeg oraz wykonanie wewnętrznej instalacji 
gazowej w Obiekcie. Potwierdzeniem wykonania wewnętrznej instalacji gazowej jest „Podanie       
o uruchomienie przyłącza/urządzenia gazowego” zawierające oświadczenie kierownika budowy, 
instalatora oraz kominiarza. Wzór wniosku stanowi załącznik do Umowy kompleksowej 
dostarczania gazu ziemnego. 

 
§9 

Odszkodowanie za niedotrzymanie warunków Umowy 
1 Jeżeli do 30 kwietnia roku następującego po terminie zakończenia budowy przyłącza 
 lub zgodnie z § .2.2. Umowy, z przyczyn leżących po stronie Klienta, nie rozpocznie on odbioru 
 Gazu, Klient zapłaci na rzecz ZB Tarnobrzeg karę umowną w wysokości 10% (słownie: dziesięć 
 procent) kwoty, o której mowa w §5 Umowy (Kwota Bazowa), za każdy rozpoczęty miesiąc 
 opóźnienia w rozpoczęciu odbioru Gazu. Łączna wysokość kary umownej, o której mowa  
w  zdaniu pierwszym, nie może przekroczyć wartości Kwoty Bazowej, która jako trzykrotność 
 Opłaty Przyłączeniowej stanowi wyrównanie pełnych kosztów poniesionych przez ZB Tarnobrzeg
 na budowę przyłącza. Naliczona za dany miesiąc opóźnienia kara umowna płatna będzie  
w  terminie do 7 -go dnia owego miesiąca opóźnienia. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia 
 roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość ww. kary umownej.  
2 W granicach określonych w §2 OWU, w przypadku opóźnienia wykonania przyłącza w stosunku 

do terminu ustalonego w Umowie Klient może wezwać ZB Tarnobrzeg w formie pisemnej do 
wykonania przyłącza, wyznaczając dodatkowy termin nie krótszy niż 14 dni. Z uwagi na 
utrudnione warunki atmosferyczne dodatkowy termin wykonania przyłącza nie może przypadać 
pomiędzy 1 listopada a 31 marca. W przypadku niewykonania przyłącza w dodatkowym terminie 
ZB Tarnobrzeg zobowiązana będzie do zapłaty na rzecz Klienta kary umownej w wysokości 0,5% 
opłaty przyłączeniowej netto ustalonej w Umowie za każdy dzień zwłoki, począwszy od 
pierwszego dnia po upływie dodatkowego terminu, nie więcej jednak niż 75% przedmiotowej 
opłaty. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych 
przekraczających wysokość ww. kary umownej. 

3 ZB Tarnobrzeg zobowiązana jest do zapłaty kary umownej, o której mowa w §9.2 OWU 
niezwłocznie po uiszczeniu przez Klienta całej opłaty przyłączeniowej. 

4 Za niedotrzymanie przez Klienta warunków Umowy ZB Tarnobrzeg jest uprawniona do pobrania 
opłat w wysokości wynikającej z Taryfy. 

 
§10 

Opóźnienie płatności 
1 W przypadku opóźnienia w zapłacie ZB Tarnobrzeg wysyła do Klienta pisemne upomnienie. 
2 Za przekroczenie terminu płatności Klient będzie zobowiązany do zapłaty odsetek naliczanych  

za każdy dzień opóźnienia w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
3 Złożenie reklamacji nie uprawnia Klienta do opóźnienia płatności, zmniejszenia kwoty płatności 

ani do jej odmowy, chyba że stwierdzono ewidentny błąd w fakturze (np. rażąca pomyłka            
w wyliczeniach). 

4 Wniesienie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku terminowej zapłaty należności 
wynikającej z Umowy w wysokości, która nie jest sporna. W razie opóźnienia płatności, 
zmniejszenia kwoty płatności lub odmowy płatności przez Klienta, w sytuacji złożenia przez 
niego reklamacji dotyczącej płatności, odsetki za przekroczenie terminu płatności będą naliczane 
jedynie w zakresie, w jakim reklamacja okaże się niezasadna. 
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      § 11  
          Reklamacje 

1 Reklamację faktury lub innego dokumentu księgowego Klient zgłasza ZB Tarnobrzeg 
niezwłocznie po jego otrzymaniu. 

2 ZB Tarnobrzeg rozpatrzy reklamację Klienta 14 dni od jej otrzymania oraz udzieli mu pisemnej 
odpowiedzi. 

      §12  
    Zmiana Umowy, OWU oraz Taryfy 

1 O ile Umowa nie stanowi inaczej oraz z zastrzeżeniem postanowień § 2.4, 12.2, 12.3, 13.1 oraz 
13.2 OWU, wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod 
rygorem nieważności. 

2 Zawarcia aneksu nie wymaga zmiana przez ZB Tarnobrzeg terminu zakończenia budowy 
przyłącza, o którym mowa w §2.1 Umowy. W przypadku zajścia konieczności zmiany terminu 
budowy przyłącza, ZB Tarnobrzeg prześle Klientowi niezwłocznie pisemną informację na ten 
temat, podając nowy termin budowy przyłącza. Zmiana taka staje się skuteczna  i wiąże Strony,   
o ile Klient w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu ww. informacji nie zgłosi zastrzeżeń  
do proponowanej zmiany.  

3 W przypadku zmiany Taryfy odnośnie wysokości cen lub stawek opłat wskazanych w Umowie, 
ZB Tarnobrzeg poinformuje Klienta o takiej zmianie w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie 
zmiany Taryfy. Zmiana cen i stawek opłat obowiązuje od dnia wejścia w życie Taryfy. Klient      
w takim przypadku może wypowiedzieć Umowę w terminie 14 dni od otrzymania wyciągu ze 
zmienionej lub nowej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Zapis 
niniejszego ustępu obowiązuje jeśli zmiana taryfy ma wpływ na obowiązki płatnicze Klienta. 

4 Klient ma możliwość zapoznania się z aktualnie obowiązującą Taryfą na stronie ZB Tarnobrzeg, 
pod adresem www.zaklad-budowlany.com.pl oraz w siedzibie ZB Tarnobrzeg. 

      
      §13  
    Zmiana stosunków prawnych 

1 Klient zobowiązany jest do zawiadomienia ZB Tarnobrzeg o zmianie stosunków prawnych 
dotyczących Obiektu, w terminie 7 dni od jej wystąpienia.  

2 Jeżeli wskutek zmiany stosunków prawnych, Obiekt wykorzystywany będzie przez osobę trzecią 
zamierzającą korzystać z Gazu dostarczanego przez ZB Tarnobrzeg, Klient zobowiązany jest  
do poinformowania tej osoby o konieczności zawarcia odpowiedniej umowy z ZB Tarnobrzeg. 

3 Zmiana stosunków prawnych dotyczących Obiektu nie ma wpływu na treść Umowy łączącej 
Klienta z ZB Tarnobrzeg, w szczególności postanowień dotyczących okresów wypowiedzenia. 

4 Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszych OWU staną się nieważne, niezgodne z prawem lub 
niewykonalne, taka częściowa nieważność, niezgodność z prawem lub niewykonalność 
postanowienia nie ma wpływu na ważność pozostałych postanowień OWU. 

      §14  
          Rozwiązanie Umowy 

1 Rozwiązanie Umowy może nastąpić w każdym czasie za pisemnym porozumieniem Stron.  
2 Rozwiązanie Umowy może nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą ze Stron z zachowaniem  
 7-dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszania postanowień Umowy przez 
 drugą Stronę, pomimo uprzedniego wezwania jej do zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków 
 w wyznaczonym, odpowiednim terminie. 
3 ZB Tarnobrzeg oraz Klient mają prawo odstąpić od Umowy w przypadku, gdy wykonanie 

przyłącza gazowego wymagać będzie podjęcia prac na nieruchomości należącej do osoby trzeciej, 
a ZB Tarnobrzeg nie uzyska na to odpowiedniego zezwolenia, a także w przypadku 
niemożliwości uzyskania pozwoleń administracyjno-prawnych warunkujących zgodną z prawem 
budowę i/lub eksploatację przyłącza. Odstąpienie od Umowy w tym przypadku nie powoduje 
powstania po którejkolwiek ze Stron jakichkolwiek roszczeń. 
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4 ZB Tarnobrzeg może odstąpić od Umowy, jeżeli przed wykonaniem przyłącza, w terminie 2 lat 
od podpisania Umowy, ZB Tarnobrzeg wstrzyma zawieranie umów sprzedaży gazu w związku  
z przekroczeniem limitu przywozu gazu ziemnego z zagranicy określonego w art. 24 ust. 5 ustawy  
z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz 
zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń 
na rynku naftowym(tj. z dnia 19.11.2014Dz. U. 2014.1165, ze zm.), , co skutkowałoby brakiem 
możliwości dostawy gazu za pośrednictwem przyłącza wybudowanego na podstawie Umowy. ZB 
Tarnobrzeg ma obowiązek poinformowania Klienta na piśmie na miesiąc naprzód o zamiarze 
rozwiązania Umowy z tego powodu. Rozwiązanie Umowy w takim przypadku nie powoduje 
powstania po stronie Klienta jakichkolwiek roszczeń. 

5 W przypadku gdyby doprowadzenie Sieci do miejscowości, w której znajduje się Obiekt, lub jej 
odpowietrzenie i napełnienie Gazem stało się z jakichkolwiek przyczyn niemożliwie, ZB 
Tarnobrzeg odstąpi od planów doprowadzenia sieci gazowej do ww. miejscowości lub jej 
odpowietrzenia i napełnienia Gazem, a także w przypadku, gdy przesunięcie terminu 
doprowadzenia sieci gazowej lub jej odpowietrzenia i napełnienia Gazem powodowałoby 
przesunięcie terminu budowy przyłącza o dłużej niż miesięcy każdej ze stron przysługuje prawo 
odstąpienia od Umowy. Odstąpienie od Umowy nie powoduje powstania po którejkolwiek ze 
stron jakichkolwiek roszczeń. 

6 W przypadku, gdy okoliczność siły wyższej utrzymuje się nieprzerwanie dłużej niż sześćdziesiąt 
(60) dni w roku kalendarzowym, Strona, która została zawiadomiona o działaniu siły wyższej 
może rozwiązać Umowę z zachowaniem co najmniej 21-dniowego terminu wypowiedzenia. 

§15 
Odpowiedzialność 

1 W sytuacji niewykonania nienależytego lub wadliwego wykonania Przyłącza, Sprzedawca będzie 
zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% ostatecznej wysokości opłaty  
za przyłączenie za każdy dzień zwłoki w stosunku do wcześniej ustalonego terminu wykonania 
Przyłącza przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem, że całkowita wysokość kary umownej nie może 
przekroczyć 30% ostatecznej wysokości opłaty za przyłączenie. Żądanie odszkodowania 
przewyższającego wysokość powyższej kary umownej jest niedopuszczalne. Obowiązek zapłaty 
kary umownej przez Sprzedawcę nie zachodzi w przypadku zmiany terminu realizacji Przyłącza 

2 W sytuacji niewykonania w terminie wskazanym w Umowie, nienależytego lub wadliwego 
wykonania przez Odbiorcę wewnętrznej instalacji gazowego, Odbiorca będzie zobowiązany do 
zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% wysokości opłaty ostatecznej za przyłączenie za każdy 
dzień zwłoki w stosunku do terminy wykonania wewnętrznej instalacji gazowej przez odbiorcę. 
Zapłata przez Odbiorcę kary umownej w trybie, o którym mowa powyżej, nie wyłącza prawa 
Sprzedawcy do dodatkowego naliczenia kary umownej.  

3 Odbiorca ma obowiązek do pokrycia na rzecz Sprzedawcy wartości wszelkich szkód, jakie 
wyniknęły na skutek naruszenia przez niego postanowień niniejszej Umowy. 

4 Strony ustalają wzajemną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
niniejszej Umowy na zasadach ogólnych, a szczególnie na zasadach określonych w Kodeksie 
cywilnym. Całkowita odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy jest ograniczona do kwoty 5000 PLN. Sprzedawca nie odpowiada także za korzyści 
utracone przez Odbiorcę w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez 
Sprzedawcę obowiązków wynikających z Umowy. 

5 W przypadku odstąpienia od umowy w trakcie jej realizacji Odbiorca dokona zwrotu 
rzeczywistych kosztów poniesionych przez Dostawcę za okres od rozpoczęcia inwestycji do dnia 
odstąpienia przez Odbiorcę od niniejszej umowy. 

   6. W przypadku wypowiedzenia przez Odbiorcę umowy dostarczania paliwa gazowego w okresie  
  10 lat od dnia rozpoczęcia dostarczania paliwa gazowego do obiektu, Odbiorca będzie 

 zobowiązany do pokrycia rzeczywistych kosztów budowy przyłącza w następujących 
 wysokościach: 

 w trakcie roku od dnia zawarcia umowy- zwrot 100 % rzeczywistych kosztów budowy  
przyłącza  
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 po 1 roku - zwrot 90 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza   
 po 2 roku - zwrot 80 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza  
 po 3 roku - zwrot 70 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza  
 po 4 roku - zwrot 60 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza   
 po 5 roku - zwrot 55 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza   
 po 6 roku - zwrot 50 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza   
 po 7 roku - zwrot 45 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza   
 po 8 roku - zwrot 40 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza   
 po 9 roku - zwrot 35 % rzeczywistych kosztów budowy przyłącza  

Rzeczywiste koszty budowy przyłącza gazowego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  
z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń 
w obrocie paliwami gazowymi /Dz.U. z dnia 17 lipca 2013r , poz. 820/ § 32, stanowią czterokrotną 
wartość opłaty przyłączeniowej. 
W rozliczeniu powyższym będzie uwzględniona kwota opłaty przyłączeniowej zapłaconej przez 
Odbiorcę w kwocie jak w § 4 punkt 1 Umowy przyłączeniowej. 
 

7. Nie dotrzymanie przez Odbiorcę ustalonego terminu poboru paliwa gazowego, jak również nie 
zawarcie umowy dostarczania paliwa gazowego w określonym terminie, z przyczyn, za które 
odpowiada Odbiorca, nakłada się na Odbiorcę obowiązek uiszczania na rzecz Dostawcy opłaty 
zgodnie z taryfą dla paliwa gazowego. 

8. Pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia Dostawcy, oraz grunt, przez który przebiega przyłącze, 
będą użytkowane przez Dostawcę nieodpłatnie. 
 
 

Klient: 
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z treścią niniejszych OWU i w pełni je akceptuję. 
 
data i czytelny podpis Klienta:__________________________________________ 
 

1 Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a że;-zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.199r. o ochronie 
danych osobowych (tj. z 25.11.2015 Dz.U. 2015.2135, z późn. zm.), administratorem moich danych osobowych jest 
ZAKŁAD BUDOWLANY Stanisław Andrysiewicz Tarnobrzeg ul. Kopernika 32;  

 -moje Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy (w tym dochodzenia roszczeń z tytułu   Umowy); 
 -przysługuje mi także prawo wglądu do moich Danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania.  
 -w przypadku udzielenia zgody o jakiej mowa w punktach 2 do 4 poniżej przysługuje mi ponadto prawo do  
  odwołania w każdym czasie zgody o jakiej w nich mowa poprzez pisemne oświadczenie złożone ZB     
Tarnobrzeg. 

 
data i czytelny podpis Klienta:__________________________________________ 
 

2 Wyrażam zgodę na udostępnianie moich Danych osobowych przez firmę ZAKŁAD BUDOWLANY 
Stanisław Andrysiewicz Tarnobrzeg ul. Kopernika 32 w celach marketingowych obejmujących marketing 
produktów i usług własnych oraz innych podmiotów z branży energetycznej, podmiotom powiązanym z ZB 
Tarnobrzeg oraz świadczących na rzecz ZB Tarnobrzeg usługi, realizujące ww. cele. 

   Tak ⃰       Nie ⃰ 
3 Wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres poczty 

elektronicznej i numer telefonu, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 18.07.2002r.świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. 2013.142 tj. , z późn. zm.). 

   Tak ⃰       Nie ⃰ 
4 Wyrażam zgodę na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez ZB Tarnobrzeg oraz 

podmioty współpracujące z nią w celach handlowych i marketingowych zgodnie z art. 172 ustawy prawo 
telekomunikacyjne. 

   Tak  ⃰      Nie ⃰ 
 
⃰ - niepotrzebne skreślić 
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Informacje o jakich mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z póź. 
zm.) (dalej Ustawa).  
 
 
W związku z wolą związania się umową o przyłączenie do sieci gazowej. ZB Tarnobrzeg. informuje, iż: 

1 Przedmiotem umowy będzie wykonanie przyłącza gazowego do obiektu klienta; 
2 Umowa zawarta zostanie z 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 , 

3 Klient może kontaktować się z ZB Tarnobrzeg: 
 - pod numerem telefonu 15 8230148 w.15, 604 102 229 
 - pod numerem faksu 15 8230400 
 - e-mail: zakład-budowlany@com.pl 
 na adres korespondencyjny podany w punkcie 2.  
4 Koszta wykonania przyłącza wskazane są w umowie. Ich wysokość może ulec zmianie w przypadkach opisanych w 

umowie.  
5 Zapłaty należy dokonać na wskazany na dokumencie księgowym rachunek ZB Tarnobrzeg w terminie na  
 nim wskazanym (rachunek zostanie dostarczony co najmniej 7 dni przed dniem płatności).  
6 Przyłącze wykonane zostanie w terminie uzgodnionym w umowie przyłączeniowej oraz załączniku  
 nr 4 do umowy-harmonogram przyłączenia z zastrzeżeniem postanowień umowy przyłączeniowej.  
 Stosowana procedura reklamacyjna wynika z § 11 ogólnych warunków umowy przyłączenia do sieci  gazowej 
ZB Tarnobrzeg .  
7 Umowa nie przewiduje złożenia kaucji. 
8 W przypadku umowy o przyłączenie do sieci gazowej ZB Tarnobrzeg, klientowi na podstawie art. 38.3 Ustawy nie 

przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.  
 
 
Niniejszym oświadczam, że powyższy formularz otrzymałem. 
 
 
______________________________________ 
Data, czytelny podpis klienta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


