Wypełnia Avrio Media Sp. o.o.:
Przyjęto wniosek dnia:

……………………………………….

Zarejestrowano pod numerem korespondencji:

……………………………………….

Podpis przyjmującego i pieczątka:

……………………………………….

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁACZENIE DO SIECI GAZOWEJ
(właściwe pole zaznaczyć krzyżykiem, a w przypadku wypełniania odręcznego, druk wypełnić drukowanymi literami)

1.

Dane wnioskodawcy:

….................................................................................................................. .............................................................
Imię i Nazwisko i/lub nazwa

PESEL, NIP, REGON

………...…………. …………………………………… ……………………………………………………. ………………
kod pocztowy

miejscowość

…………………………………………

ulica i numer domu/lokalu

………………………………………

poczta

2.

numer działki

…………………………………………….

telefon(y)

adres e-mail)

Adres do korespondencji/siedziby wnioskodawcy (jeżeli jest inny niż powyżej)

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

………...…………. …………………………………… ………………………………………… ………….………………..
kod pocztowy

miejscowość

ulica i numer domu/lokalu

poczta

3. Nawiązując do otrzymanych warunków przyłączenia do sieci gazowej nr WT - ..................................................
z dnia …………………………… wnioskuję o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej nieruchomości /
1

obiektu / lokalu zlokalizowanej(ego) w ………………………… przy ul. …………………………………………… .
Deklaruję, że instalację gazową wykonam do dnia ………………………………….
Przyłączenie do nieruchomości/obiektu/lokalu do sieci gazowej, podpisanie umowy kompleksowej dostarczania
paliwa gazowego oraz podanie paliwa gazowego proponuję wykonać do dnia ………………………………….. .
4. Oświadczenia
1
Oświadczam, że do korzystania z nieruchomości / obiektu / lokalu wymienionej(ego) w punkcie 4 wniosku
o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej 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, □posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na dostarczanie paliwa
1
gazowego do nieruchomości / obiektu / lokalu i zamontowania w nich urządzeń gazowych,

□nie posiadam tytułu prawnego
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Jednocześnie:
•
Zobowiązuje się do okazania na żądanie Avrio Media Sp. z o.o. dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do
korzystania z przyłączonej(go) nieruchomości/obiektu/lokalu.
•
Przyjmuje do wiadomości, że złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą może spowodować odpowiedzialność przewidziana w
przepisach prawa, w szczególności odpowiedzialność finansową, również w przypadku roszczeń osób trzecich wobec Avrio Media Sp.
o.o., związanych z faktem zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej z osobą, która nie posiada tytułu prawnego do wskazanej
w pkt.4 wniosku nieruchomości, bądź zawarcia umowy ze wszystkimi osobami posiadającymi tytuł prawny do wskazanej w pkt. 4
wniosku nieruchomości.
•
Zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Avrio Media Sp. z o.o. o wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do
nieruchomości, w szczególności o utracie tytułu prawnego, przy czym przyjmuje do wiadomości, iż brak przekazania takiej informacji
może spowodować odpowiedzialność w tym finansową, o której mowa powyżej.

1

właściwe podkreślić

5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości w celu budowy i przyszłej
eksploatacji sieci gazowej/przyłącza gazowego i punktu redukcyjno/pomiarowego.
6. Oświadczam, że na żądanie Operatora Systemu Dystrybucyjnego przedłożę na zasadach określonych
w umowie o przyłączenie do sieci gazowej 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.
7. Przyjmuje do wiadomości, że jeżeli 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. 5 powyżej.
8. Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym
i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o zmianie.
9. Upoważnienia
9.1. Upoważniam ……………………………………………………... do złożenia w Avrio Media Sp. z o.o. niniejszego
(Imię i Nazwisko/ Nazwa upoważnionego)

wniosku oraz odbioru dokumentów powstałych w procesie przyłączenia do sieci gazowej, zgodnie
z dyspozycją zawartą w tym wniosku.
9.2. Upoważniam Avrio Media Sp. z o.o. do udzielania .……………………………………………………..… informacji
(Imię i Nazwisko/ Nazwa upoważnionego)

dotyczących procesu przyłączania do sieci gazowej obiektu wskazanego we wniosku.
10. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
10.1. Podane w niniejszym wniosku dane osobowe będą przetwarzane przez Avrio Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kostrzynie przy ul.
Kostrzyńskiej 1 b w celu określania warunków przyłączenia do sieci gazowej, zawierania i realizacji umów o przyłączenie do
sieci gazowej oraz wystawiania faktur zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.,
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Przyjmuję do wiadomości, iż dane osobowe w tym samym zakresie i celu będą przetwarzane przez
spółkę Avrio Media z siedzibą w Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 1 b, 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.

10.2.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych:

□Wyrażam zgodę, □Nie wyrażam zgody na przetwarzanie przez Avrio Media Sp. z o.o. z siedzibę w
Kostrzynie przy ul. Wrzesińskiej 1b , moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku.
11. 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)
Wymagane załączniki:
1. Ksero dowodu tożsamości; w przypadku przedsiębiorców – w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
aktualny odpis KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub uchwała organu założycielskiego
2. Decyzja o nadaniu NIP, REGON (dotyczy przedsiębiorców – w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
3. Pełnomocnictwo do podpisania umowy (gdy umowa jest podpisywana w imieniu osób trzecich lub w imieniu przedsiębiorcy przez
osobę nieuprawnioną w KRS do reprezentacji przedsiębiorcy) – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem (przez
osobę np: notariusz, radca prawny, adwokat) lub niepotwierdzona kopia – jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu
notarialnego.
4. Tytuł prawny do korzystania z obiektu – kserokopia aktu notarialnego (oryginał do wglądu) i aktualny wypis z rejestru gruntów,
oraz w przypadku współwłasności zgodę współwłaścicieli.

………………………………

……………….………………………………………………..…………
Czytelny podpis wnioskodawcy lub osób reprezentujących wnioskodawcę
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Miejscowość, Data

Avrio Media Sp. z o.o. ul. Wrzesińska 1B, 62-025 Kostrzyn
tel. 61 875 39 68, fax. 61 818 86 51, avriomedia@avriomedia.pl , www.avriomedia.pl NIP 783-15-99-859, REGON 634498236
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000162990,
kapitał zakładowy 3 250 000 PLN, BRE Bank 51 1140 1124 0000 2080 2400 1001

