
 
 

 
 
 

 
WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 

 

dla podmiotu grupy przyłączeniowej B, którego urządzenia, instalacje i sieć będą przyłączane do sieci 
dystrybucyjnej i który będzie odbierać gaz ziemny wysokometanowy grupy E 

 
1. Dane wnioskodawcy 

Wnioskodawca ……..……………………………………………………………………… 
PESEL ……..……………………………………………………………………… 
NIP ……..……………………………………………………………………… 
REGON ……..……………………………………………………………………… 
Miejscowość ……..……………………………………………………………………… 
Ulica ……..……………………………………………………………………… 
Numer budynku/lokalu ……..……………………………………………………………………… 
Kod pocztowy ……..……………………………………………………………………… 
Telefon ……..……………………………………………………………………… 
Adres e-mail ……..……………………………………………………………………… 

 
2. Adres do korespondencji (jeśli jest inny niż powyżej) 

Miejscowość ……..……………………………………………………………………… 
Ulica ……..……………………………………………………………………… 
Numer budynku/lokalu ……..……………………………………………………………………… 
Kod pocztowy ……..……………………………………………………………………… 

 
3. Dane osoby do kontaktu 

Imię i nazwisko ……..……………………………………………………………………… 
Stanowisko ……..……………………………………………………………………… 
Telefon ……..……………………………………………………………………… 
Adres e-mail ……..……………………………………………………………………… 

 
4. Wniosek dotyczy 

  
 

5. Dane obiektu przyłączanego 
Budynek □ istniejący 

□ projektowany 
Typ budynku ……..……………………………………………………………………… 
Miejscowość ……..……………………………………………………………………… 
Ulica ……..……………………………………………………………………… 
Numer budynku/lokalu ……..……………………………………………………………………… 
Kod pocztowy ……..……………………………………………………………………… 

 
6. Określenie punktu wyjścia z systemu gazowego 
 

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

7. Określenie punktu wejścia do systemu gazowego 
 

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

□ budowy nowego przyłącza gazowego 
□ zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej nr …………...………. z dnia ……………………… 
□ modernizacji/rozbudowy istniejącej instalacji gazowej  
□ zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej 
 

PCC Rokita SA 
ul. Sienkiewicza 4 

56-120 Brzeg Dolny 



 
8. Informacje mające wpływ na warunki przyłączenia 

 
 

9. Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

10. Cel wykorzystania paliwa gazowego 

 
 

11. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowej 
instalacji gazowej 

L.p. Urządzenie 
Moc urządzenia 

[kW] 

Liczba 
urządzeń 

[szt.] 

Łączna moc 
urządzeń 

[kW] 
1 2 3 4 5 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

Razem    
 

12. Moc przyłączeniowa  
Maksymalna godzinowa możliwość odbioru paliwa gazowego ……………………….  [Nm3/h] 

 
13. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe 

Zapotrzebowanie w roku 20….. 20….. 20….. 
docelowo  
w 20….. 

max. roczne [Nm3/rok]     
min. roczne [Nm3/rok]     
max. dobowe [Nm3/dobę]     
min. dobowe [Nm3/dobę]     
max. godzinowe [Nm3/h]     
min. godzinowe [Nm3/h]     

 
14. Charakterystyka odbioru paliwa gazowego 

Rok 
% poboru rocznego 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 
20…..     
20…..     
20…..     

docelowo w 20…..     
 
 

15. Minimalna ilość paliwa gazowego  
Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna do utrzymania 
ruchu technologicznego urządzeń gazowych 
 

……………………….  [Nm3/h] 

□ obiekt posiada przyłącze gazowe 
□ w obiekcie istnieje instalacja gazowa 
□ dotyczy nowej instalacji gazowej 
   lokalizacja układu pomiarowego ……………………………………………………………………. 
   lokalizacja szafki gazowej/kurka gazowego ………………………………………………………….. 
□ dotyczy modernizacji, rozbudowy, remontu istniejącej instalacji gazowej 
□ inne informacje …………………………………………………………………………………….. 
 

□ technologia 
□ ogrzewanie pomieszczeń 
□ przygotowanie ciepłej wody użytkowej 
□ do celów laboratoryjnych 
□ inne ………………………………………………………………………………………………… 



16. Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru 
minimalne ……………………….  [kPa] 
maksymalne ……………………….  [kPa] 

 
17. Opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączonych urządzeń i instalacji gazowych  

w okresie rozruchu tych instalacji 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

18. Możliwość korzystania z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń  
w dostarczaniu paliwa gazowego 

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

19. Opis wymagań dotyczących parametrów jakościowych paliwa gazowego lub warunków jego 

dostarczania odmiennych od wymienionych w § 38 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia  
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.  
z 2018 r. poz. 1158) 

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

20. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej 
Jeżeli wniosek dotyczy wydania nowych warunków przyłączenia dla budowanego przyłącza gazowego, 
proszę określić preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej: 

 
 

21. Sposób odbioru dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia do sieci 
gazowej lub umowy o przyłączenie do sieci gazowej 

 
 
22. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (dotyczy osób fizycznych prowadzących  

i nieprowadzących działalność gospodarczą) 
Prosimy o zapoznanie się z załączoną do wniosku informacją w sprawie przetwarzania danych osobowych, 
podpisanie przez osobę wskazaną we wniosku do kontaktu i odesłanie jej wraz z wnioskiem.  
 
Załączniki 

1. Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będą 
używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci. 

2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny (m.in. w postaci mapy w skali 1: 500) określający usytuowanie 
obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, 
usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycje lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego, 
szafki gazowej lub kurka gazowego.  

3. Podpisana informacja w sprawie przetwarzania danych osobowych. 
 
 

……………………………………………… ……………………………………………… 
Miejscowość, data Czytelny podpis wnioskodawcy lub osoby 

reprezentującej 
 
Informacje uzupełniające: 

� Wniosek należy wypełnić czytelnie. 
� Przyjmujący wniosek może zlecić Wnioskodawcy konieczność uzupełnienia Wniosku o brakujące 

dane.  
� Wniosek należy przesłać lub złożyć w Sekretariacie Centrum Energetyki PCC Rokita SA.  

□ w terminie późniejszym  
□ niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia 
 

□ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny 
□ w miejscu złożenia wniosku 


