PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

AVRIO MEDIA SP. Z O.O

Przyłączenie do sieci gazowej, czyli … jak zostać odbiorcą paliwa
gazowego?
Proces przyłączenia składa się z 4 prostych kroków i przedstawia się następująco:
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Krok pierwszy
Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępny jest w zakładce
Pliki do pobrania na stronie internetowej, w budynku Urzędu Gminy w Golinie oraz w biurze
AVRIO. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do siedziby AVRIO. W przypadku
wątpliwości przy wypełnianiu formularza należy skontaktować się z pracownikiem AVRIO. Do wniosku
należy dołączyć:
• mapę sytuacyjną terenu (może być kopia) służącą celom opiniodawczym, w skali 1:500 lub 1:1000,
z zaznaczoną lokalizacją obiektu.
2. We wniosku należy określić planowany termin rozpoczęcia odbioru Paliwa gazowego oraz
urządzenia jakie planuje się podłączyć do sieci gazowej.
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3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej zostaną wydane jeżeli spełnione są warunki technicznoekonomiczne. Wystawione warunki przyłączenia Wnioskodawca otrzyma korespondencyjnie na adres
wskazany we wniosku. Wydanie warunków jest równoznaczne z informacją, że w ciągu 12 miesięcy
AVRIO dysponuje zasobami pozwalającymi na przyłączenie Klienta do sieci jeżeli zostanie w tym
okresie podpisana Umowa o przyłączenie, która określi termin wykonania przyłącza.
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Krok drugi
Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i budowa przyłącza gazowego

1. Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
Wniosek wysyłany jest razem z warunkami przyłączenia. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie
należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do biura AVRIO. Do wniosku należy dołączyć:
• dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,
• formularz Oświadczenie na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza,
• w przypadku firm - również numery: KRS, NIP oraz REGON.
2. Podpisana Umowa wysyłana jest na adres wskazany we wniosku. Umowa reguluje terminy
przyłączenia Odbiorcy do sieci gazowej, a także koszty związane z przyłączeniem w tym wysokość
opłaty przyłączeniowej.
3. Po wykonaniu przyłącza Wnioskodawca wnosi opłatę za przyłączenie na podstawie wystawionej
przez AVRIO faktury.
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Krok trzeci
Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowe

1. Instalację gazową wykonuje Wnioskodawca zlecając jej wykonanie uprawnionemu wykonawcy, na
podstawie projektu i decyzji zezwalającej na budowę. Decyzję wydają Starostwo Powiatowe w Koninie.
Projekt opracowany przez uprawnionego projektanta powinien uwzględniać wytyczne zawarte w
warunkach przyłączenia do sieci.
2. Po zakończeniu budowy wykonawca poddaje instalację
gazową próbie szczelności oraz dokonuje sprawdzenia
sprawności działania przewodów kominowych i wentylacji, co
potwierdza stosownymi protokołami.
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Krok czwarty
Podpisanie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa
gazowego i rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego

1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia dostarczania Paliwa
gazowego jest dostarczenie do AVRIO protokołu z
przeprowadzonej próby szczelności oraz protokołu odbioru
kominiarskiego przewodów dymowych i wentylacji a
n a s t ę p n i e p o d p i s a n i e U m ow y k o m p l e k s owe j
dostarczania paliwa gazowego. Umowa reguluje termin
rozpoczęcia dostawy i odbioru Paliwa gazowego.
2. Umowy obowiązują od momentu ich podpisania, zaś
opłaty za dostawę Paliwa gazowego będą naliczane od chwili
rozpoczęcia jego dostarczania

