
 
Umowa nr ……………/TC/20…… 

o przyłączenie do sieci gazowej gazu koksowniczego 
PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o. o. 

 
 

zawarta w dniu ………………w Kędzierzynie - Koźlu pomiędzy:  

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Spółka z o.o., działająca na podstawie udzielonych 
koncesji na dystrybucję oraz obrót paliw gazowych, posiadająca następujące dane: 
 
1. Nazwa spółki: PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 
2. Wysokość kapitału zakładowego: 12 612 300,00 zł 
3. NIP: 749-17-97-766 
4. REGON: 531407532 
5. Reprezentowaną przez : 
Andrzeja Brzozę - Dyrektora Naczelnego, Prezesa Zarządu 
Sławomira Jasienkiewicza - Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu 
 
6. Rejestracja w Sądzie Rejonowym w Opolu, pod Nr: KRS 0000056798 
7. Bank: Zgodny z widniejącym na fakturze VAT zwaną dalej Przedsiębiorstwem 
energetycznym 
 
 a: 

1. Nazwa spółki: .............................................................................................  

2. Wysokość kapitału zakładowego  .................................  zł. 
3. NIP: .............................................................................................  
4. REGON: ...............................................................................................  
5. Reprezentowany przez: 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 
 
8. Rejestracja w ..........................................................pod Nr: KRS........................ 
9. Nr faksu:  ............................................................................................  
10. adres e-mail .............................................................................................................. 

zwanym dalej Podmiotem Przyłączanym, została zawarta umowa o następującej 
treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest podłączenie do sieci dystrybucyjnej 
Przedsiębiorstwa energetycznego instalacji gazowej obiektu budowlanego Podmiotu 
przyłączanego…………………………………….(zwanego dalej „Obiektem") – 
zlokalizowanego w…………………………, przy ul. …………………………………. nr 
…………………., położonego na nieruchomości nr ………………………. wpisanej do księgi 
wieczystej nr ……………….., będącej przedmiotem własności/użytkowania wieczystego 
Podmiotu przyłączanego (zwanej dalej „Nieruchomością"), z mocą przyłączeniową 
…………………., na zasadach określonych zgodnie z Warunkami przyłączenia nr 
………………,…………………… w celu umożliwienia dostarczania i odbioru paliwa 
gazowego, oraz związane z tym prawa i obowiązki stron. Warunki przyłączenia 
stanowią integralną część niniejszej Umowy. 



2. Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac projektowych i budowlano – 
montażowych, na zasadach w niej określonych. 

3. Umowa nie zastępuje umowy sprzedaży i umowy dystrybucji lub umowy 
kompleksowej jakie Podmiot przyłączany zobowiązany jest zawrzeć w celu 
dostarczania i odbioru paliwa gazowego. 

4. Podmiot przyłączany zaliczany jest do grupy przyłączeniowej nr…………. 
5. Przyłączenie Obiektu do sieci gazowej, o którym mowa w ust. 1 zostanie zrealizowane 

przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie w/w Warunków, na co Podmiot 
przyłączany wyraża zgodę. 

6. Warunki przyłączenia, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej 
umowy.  

§2 

1. Zakres prac niezbędnych do wykonania przyłączenia Obiektu wynika z Warunków 
przyłączenia: 
1.1. Po stronie Przedsiębiorstwa energetycznego są to prace określone w 

pkt……………………… Warunków przyłączenia; 
1.2. Po stronie Podmiotu przyłączanego są to prace określona w pkt………………………. 

Warunków przyłączenia; 
2. Po zakończeniu prac, o których mowa w ust. 1 pkt 1.2 Podmiot przyłączany dokona ich 

zgłoszenia Przedsiębiorstwu energetycznemu, które w terminie 7 dni od otrzymania 
pisemnego zgłoszenia przystąpi do sprawdzenia instalacji i urządzeń gazowych Podmiotu 
przyłączanego w zakresie w jakim jest to niezbędne do prawidłowej realizacji przyłączenia 
i świadczenia usługi dystrybucji gazu koksowniczego.  Sprawdzenie, o którym mowa w 
zdaniu poprzedzającym zostanie zakończone podpisaniem protokołu. Podmiot przyłączany 
zobowiązany jest okazać Przedsiębiorstwu energetycznemu dokumentację techniczną 
umożliwiającą dokonanie sprawdzenia w/w urządzeń i instalacji a w szczególności 
przedstawić oświadczenie osoby posiadającej wymagane kwalifikacje w rozumieniu 
ustawy Prawo energetyczne - o spełnianiu przez w/w urządzenia i instalacje wymagań, o 
których mowa w art. 7a ustawy Prawo energetyczne.  

3. Zgłoszenie, którym mowa powyżej winno być dokonane niezwłocznie, lecz nie później niż 
w terminie 7 dni od zakończenia prac przez Podmiot przyłączany lub na 21 dni przed 
terminem realizacji przyłączenia określonym w § 5 ust. 1.  

4. Miejsce lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego ustala się na miejsce opisane w 
pkt..........Warunków przyłączenia. 

5. Miejsce rozgraniczenia własności między Przedsiębiorstwem energetycznym a Podmiotem 
przyłączanym stanowi miejsce opisane w pkt …………….Warunków przyłączenia. W 
przypadku braku wskazania takiego miejsca w w/w warunkach granicę własności stanowić 
będzie kurek główny za układem redukcyjno-pomiarowym (punkt rozgraniczający), 
umieszczony/a w: szafka na terenie posesji lub kryza pomiarowa na pomoście, Układ 
redukcyjno – pomiarowy stanowi własność przedsiębiorstwa energetycznego. Szafka 
stanowi własność Podmiotu przyłączanego i zobowiązuje się on do jej zakupu, montażu i 
konserwacji. 

6. W miejscu, o którym mowa w ust. 5 na Podmiot przyłączany przechodzi własność gazu 
koksowniczego i ryzyko jego utraty chyba, że inaczej postanowiono w umowie 
dystrybucyjnej  lub umowie kompleksowej dotyczącej dostarczania gazu koksowniczego. 

§3 

1. Podmiot przyłączany oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z Obiektu. 
Ponadto Podmiot przyłączany oświadcza, że tytuł prawny, o którym w mowa w zdaniu 



poprzedzającym upoważnia go do dokonywania czynności prawnych i faktycznych 
związanych z przyłączeniem Obiektu, o których mowa w niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przyłączany zobowiązuje się do niezwłocznego, jednakże nie później niż w 
terminie 7 dni, przedłożenia w/w tytułu prawnego, na każde żądanie Przedsiębiorstwa 
energetycznego. 

§4 

Podstawowe obowiązki Stron w procesie realizacji przyłączenia. 

1. Przedsiębiorstwo energetyczne zobowiązuje się do: 

1.1. opracowania, zgodnie z Warunkami przyłączenia, dokumentacji techniczno-prawnej 
oraz do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji wymaganych 
zgodnie z ustawą - Prawo budowlane, zezwalających na budowę sieci gazowych 
opisanych w § 2 ust. 1 pkt 1.1. lub zgłoszenia właściwemu organowi, zgodnie z 
ustawą – Prawo budowlane, 

1.2. budowę, zgodnie z Warunkami przyłączenia, sieci elektroenergetycznej opisanej w § 2 
ust. 1 pkt 1.1., 

1.3. przeprowadzenia wymaganych prób i odbiorów w zakresie zrealizowanych prac 
określonych w § 2 ust. 1 pkt 1.1. 

1.4. przyłączenia urządzeń gazowych i instalacji Podmiotu przyłączanego do sieci 
Przedsiębiorstwa energetycznego. 

2. Podmiot przyłączany zobowiązuje się do: 

2.1. wykonania własnym kosztem i staraniem instalacji gazowej w Obiekcie oraz urządzeń 
gazowych i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi w Warunkach 
przyłączenia. 

2.2. nieodpłatnego udostępnienia Przedsiębiorstwu energetycznemu lub działającemu w 
jego imieniu wykonawcy, posiadanej Nieruchomości do celów i w zakresie 
niezbędnym do budowy sieci i przyłączy związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 
w terminie uzgodnionym między Stronami. 

2.3. nieodpłatnego udostępnienia Przedsiębiorstwu energetycznemu miejsca na układ 
pomiarowo – rozliczeniowy;  

 

§5 

1. Realizacja przyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do dnia………………, z zastrzeżeniem 
ustępów poniższych. Haromonogram realizacji poszczególnych etapów przyłączenia 
Obiektu określa załącznik do Umowy. 

2. Dochowanie przez Przedsiębiorstwo energetyczne terminu, o którym mowa w ust. 1 jest 
uwarunkowane zrealizowaniem przez Podmiot przyłączany zobowiązań, których mowa w 
§ 4 ust. 2. Wykonanie przez Podmiot przyłączany zobowiązania, o którym mowa w § 4 
ust. 2 pkt 2.1 powinno nastąpić w terminie do dnia. ………………………….  

3. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w ust. 2 lub nieudostępnienia 
Nieruchomości, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.2 Przedsiębiorstwo energetyczne, po 
uprzednim wezwaniu Podmiotu przyłączanego do wykonania w/w obowiązków i 
wyznaczeniu w tym celu dodatkowego terminu oraz jego bezskutecznym upływie, będzie 
uprawnione do odstąpienia od Umowy. Oświadczenie o odstąpieniu może być złożone 
w terminie roku od upływu ww. dodatkowego terminu. 

4. W przypadku wystosowania wezwania, o którym mowa w ust. 3 termin realizacji 
przyłączenia może ulec przesunięciu odpowiednio o czas wyznaczony na realizację 
obowiązków, których mowa w ust. 2. 



5. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym  w ust. 3, Przedsiębiorstwo energetyczne 
będzie uprawnione do zwrotu kosztów poniesionych na realizację przedmiotu Umowy. W 
takim przypadku Przedsiębiorstwo energetyczne będzie również uprawnione do likwidacji 
wybudowanego przyłącza gazowego. Koszty likwidacji przyłącza gazowego ponosi 
wówczas Podmiot przyłączany. 

6. Termin realizacji przyłączenia, o którym mowa w ust.1  został określony przy założeniu, 
że uzyskanie tytułu prawnego upoważniającego do wejścia na nieruchomość osoby 
trzeciej i prowadzenia prac, których wykonanie warunkuje realizację przyłączenia, nie 
będzie wymagało wdrożenia postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjny lub 
cywilnych (w tym, zmierzających do uregulowania stanu prawnego nieruchomości). W 
przypadku konieczności wszczęcia takich postępowań w/w termin ulega stosownemu 
przedłużeniu, jednakże nie krócej niż o czas trwania takiego postępowania. 

7. Przedsiębiorstwo energetyczne informuje Podmiot przyłączany o konieczności wszczęcia 
postępowań, o których mowa w ust. 6. Zawiadomienie to powinno nastąpić 
niezwłocznie. W takim przypadku Podmiot przyłączany ma prawo odstąpić od umowy, w 
terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia. Postanowienia ust. 5  stosuje się wówczas 
odpowiednio. 

8. Przedsiębiorstwo energetyczne zawiadamia Podmiot przyłączany o zakończeniu 
postępowań, o których mowa w ust. 6. Zawiadomienie to powinno być dokonane 
niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od ich zakończenia. W takim 
przypadku Przedsiębiorstwo energetyczne wskazuje przewidywany termin realizacji 
przyłączenia, 

9. Termin realizacji przyłączenia, o którym mowa w ust. 1, ulega przedłużeniu jeżeli w 
skutek działania siły wyższej (w rozumieniu IRiESD Przedsiębiorstwa energetycznego) 
realizacji przyłączenia będzie niemożliwa lub istotnie utrudniona.  

10. Strony zobowiązane są wzajemnie do informowania o wystąpieniu takiej siły wyższej. 
Zawiadomienie to powinno nastąpić niezwłocznie, lecz nie póżniej niż w terminie 7 dni 
od dnia wystąpienia wspomnianej siły wyższej. W takim przypadku Strona wskazuje 
przewidywany termin realizacji przyłączenia. 

§6 

1. Podmiot przyłączany zobowiązuje się do zawarcia z Przedsiębiorstwem 
energetycznym umowy o oświadczenie usług dystrybucji paliwa gazowego lub 
umowy kompleksowej w terminie 14 dni od daty realizacji przyłączenia Obiektu, o 
której mowa §5 ust. 1. W umowie tej Podmiot przyłączany zobowiąże się do odbioru 
paliwa gazowego w ilościach nie niższych niż ………………………..m3/rok z mocą 
umowną nie niższą niż .............. m3/h. 

2. W przypadku zwłoki w zawarciu umów, o których mowa  w ust. 1 Przedsiębiorstwo 
energetyczne będzie uprawnione do żądania kary umownej zgodnie z 
postanowieniami §11 oraz do dochodzenia odszkodowania w części przekraczającej 
karę umowną na zasadach ogólnych. 

3. Z dniem zawarcia niniejszej Umowy – w terminie do dnia, o którym mowa w ust. 1, 
dla Podmiotu przyłączanego zostaje zarezerwowana przepustowość w sieci 
dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa energetycznego, w ilości zgodnej z parametrami 
określonymi w niniejszej Umowie oraz Warunkach przyłączenia. 

4. Niezawarcie umów, o których mowa w ust. 1, w terminie tam wskazanym, może 
skutkować utratą rezerwacji przepustowości w sieci dystrybucyjnej oraz brakiem 
możliwości świadczenie usługi dystrybucyjnej przez Przedsiębiorstwo energetyczne  
bez podnoszenia z tego tytułu odpowiedzialności przez Przedsiębiorstwo 
energetyczne. 

5. Rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego przez Przedsiębiorstwo 
energetyczne będzie możliwe po łącznym spełnieniu następujących warunków: 



5.1. zrealizowania przez Strony swoich zobowiązań wynikających z Umowy;  
5.2. wniesienia przez Podmiot przyłączany opłaty za przyłączenia, o której mowa w §7; 
5.3. zawarciu przez Podmiot przyłączany umów, o których mowa w ust.1. 

§7 

1. Podmiot przyłączany zobowiązuje się do uiszczenia na rzecz Przedsiębiorstwa 
energetycznego opłaty za przyłączenie ustalonej zgodnie z postanowieniami Taryfy 
oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
paliwami gazowymi 

2. Opłatę za przyłączenie ustala się wstępnie na kwotę: ……………………..zł (słownie: 
………………………………). 

3. Opłata za przyłączenie ulegnie powiększeniu o podatek od towarów i usług według 
stawki ustalonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Tytułem zabezpieczenia roszczeń Przedsiębiorstwa energetycznego - opłatę  w 
wysokości wstępnej, o której mowa w ust. 2 Podmiot przyłączany wniesie w 
charakterze zaliczki - na rachunek Przedsiębiorstwa energetycznego nr 
…………………………………………… w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 

5. W opisie przelewu należy umieścić dane: 
Umowa o przyłączenie nr………………………..-zaliczka 

6. Po otrzymaniu zapłaty, o której mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo energetyczne w 
terminie 7 dni wystawi fakturę VAT zaliczkową dokumentującą wpłatę opłaty 
przyłączeniowej. 
7. Przedsiębiorstwo energetyczne zastrzega, iż tylko prawidłowo opisana wpłata, z 
uwzględnieniem wymogów opisanych w ust. 5 powyżej, będzie skutkować 
wystawieniem faktury zaliczkowej i uruchomieniem procesu przyłączenia.  
8. Przedsiębiorstwo energetyczne w terminie do siedmiu dni od daty zakończenia 
budowy elementów sieci gazowej umożliwiających przyłączenie instalacji gazowej 
Podmiotu przyłączanego wystawi fakturę VAT rozliczeniową, w której zostanie rozliczona 
ewentualna różnica z opłatą, o której mowa w ust. 2. Podstawą do wystawienia 
wspomnianej faktury jest pozytywny protokół odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 2. 
Data sporządzenia tego protokołu będzie traktowana przez Strony jako data sprzedaży  
na fakturze. W przypadku niedopłaty - należność wynikającą z tej faktury Podmiot 
przyłączany będzie zobowiązany uiścić w terminie 21 dni od daty jej wystawienia. W 
takim samym terminie Przedsiębiorstwo zwróci Podmiotowi przyłączanemu ewentualną 
nadpłatę. 
9. Faktura, o której mowa w ust. 6 oraz 8 zostanie przesłana Podmiotu przyłączanego 
w terminie 7 dni od dnia jej wystawienia. 
10. Za datę zapłaty, o której mowa w ust. 4 i 8 uznaje się datę uznania lub obciążenia 
rachunku bankowego Przedsiębiorstwa energetycznego.  
11. W razie opóźnienia w zapłacie opłaty za przyłączenie Podmiot przyłączany 
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Przedsiębiorstwa energetycznego odsetek 
ustawowych. 
 

§8 

1. Na podstawie art. 389 Kodeksu Cywilnego - podmiot przyłączany zobowiązuje się do 
zawarcia z Przedsiębiorstwem energetycznym umowy o ustanowienie służebności 
przesyłu - poprzez złożenie Przedsiębiorstwu energetycznemu w terminie do dnia 
…………..r. oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu na rzecz 



Przedsiębiorstwa energetycznego na Nieruchomości - ograniczonego prawa 
rzeczowego - bezterminowej i nieodpłatnej służebności przesyłu polegającej na:  

- prawie budowy, przeprowadzenia i przebiegu przez Nieruchomość urządzeń sieci 
gazowej wraz ze wszystkimi obiektami niezbędnymi do jej eksploatacji, w pasie 
gruntu ________________ 

- prawie wstępu, używania i korzystania z pasa gruntu Nieruchomości, a także na 
prawie dostępu służb eksploatacyjnych Przedsiębiorstwa energetycznego w celu 
wykonywania czynności związanych z eksploatacją, naprawą, konserwacją, 
modernizacją, remontami rozbudową urządzeń sieci gazowej znajdującej się w 
tym pasie gruntu, 

- zaniechaniu zabudowy i dokonywania nasadzeń drzew i krzewów na tym pasie 
gruntu, 

- konieczności uzgodnienia z każdoczesnym właścicielem sieci gazowej lokalizacji 
wszelkich obiektów budowlanych oraz zmiany przeznaczenia nieruchomości 
obciążonej, 

- korzystaniu z nieruchomości obciążonej w sposób zgodny z aktualnie 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi budowy i eksploatacji siec i gazowej w 
zakresie ochrony zdrowia i życia ludzkiego oraz ochrony środowiska.  

2. Koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego i koszty wpisu służebności 
przesyłu do księgi wieczystej ponosi Przedsiębiorstwo energetyczne. 
3. Niedopełnienie przez Podmiot przyłączany wyżej opisanego obowiązku ustanowienia 
służebności przesyłu oznacza dla Przedsiębiorstwa energetycznego brak tytułu prawnego 
do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, co może skutkować brakiem 
możliwości uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę (lub dokonania 
zgłoszenia robót), czego konsekwencją może być brak realizacji przyłączenia  bez 
podnoszenia z tego tytułu odpowiedzialności przez Przedsiębiorstwo energetyczne . 
4. Podmiot przyłączany zobowiązuje się uzgodnić z Przedsiębiorstwem energetycznym 
treść postanowień aktu notarialnego ustanawiającego w/w służebność. 
5. W przypadku zbycia przedmiotowej nieruchomości Podmiot przyłączany, pod 
rygorem poniesienia odpowiedzialności za powstałą szkodę, zobowiązuje s ię 
poinformować nabywcę o warunkach jej użytkowania, związanych z eksploatacją 
gazociągu, a w szczególności o obowiązkach nabywcy wynikających z niniejszej umowy.  

 
§9 

 
 

Przedsiębiorstwo energetyczne oświadcza, iż posiada koncesję Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki na przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych nr PPG/8/9195/W/1/2/99/RG z 
dnia 12 kwietnia 1999 roku ze zmianą z dnia 24 października 2007 roku nr DPG/8-
ZTO/9195/W/OWR/2007/JJ oraz z dnia 24 maja 2012 roku nr DPG/8-
ZTOA/9195/W/OWR/2012/MG. 

§10 
 

1. Umowa została zawarta na okres realizacji przez Strony nałożonych na nie 
obowiązków. 

2. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających w 
Umowy, każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez drugą 
Stronę na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.  

3. Jeżeli Przedsiębiorstwo energetyczne z powodu niedochowania należytej staranności 
nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy w terminie (jest w zwłoce z 
wykonaniem zobowiązania), wskutek czego dojdzie do uchybienia terminu realizacji 
przyłączenia Obiektu określonego w § 5 ust. 1 - Podmiot przyłączany jest uprawniony 



do naliczenia kary umownej w wysokości 0,1% opłaty za przyłączenie brutto za każdy 
dzień zwłoki. 

4. Jeżeli Podmiot przyłączany z powodu niedochowania należytej staranności nie 
wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy w terminie (jest w zwłoce z 
wykonaniem zobowiązania), wskutek czego dojdzie do uchybienia terminu zawarcia 
umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy kompleksowej określonego w § 6 
- Przedsiębiorstwo energetyczne jest uprawnione do naliczenia kary umownej w 
wysokości 0,1% opłaty za przyłączenie brutto za każdy dzień zwłoki. 

 
§11 

 
1. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. Jeżeli 

rozwiązanie Umowy za porozumieniem ma nastąpić po dniu poniesienia przez 
którąkolwiek ze Stron wydatków na realizację przedmiotu Umowy w całości lub w 
części, w porozumieniu Strony określą zasady rozliczenia tych wydatków. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy 
uzyskanie zgód, uzgodnień decyzji i pozwoleń administracyjnych lub też prawa do 
dysponowania nieruchomościami, po których będzie przebiegać sieć gazowa i 
przyłącze, na cele budowlane i eksploatacyjne będzie niemożliwe z przyczyn nie 
leżących po stronie Przedsiębiorstwa energetycznego. Oświadczenie o odstąpieniu 
może być złożone w terminie dwóch lat od upływu terminu określonego w § 5 ust. 1 
Umowy. 

3. Przedsiębiorstwo energetyczne ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy na zasadach 
określonych w § 5 ust. 3-5 Umowy.   

4. Podmiot przyłączany ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy na zasadach 
określonych w § 5 ust. 7 Umowy. 

5. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 2-4 staje się skuteczne z chwilą doręczenia 
pisemnego oświadczenia o odstąpieniu drugiej Stronie. 

 
§12 

 
Niezależnie od powyższych postanowień Strony zobowiązują się w dobrej wierze do 
współpracy w zakresie niezbędnym do prawidłowego i terminowego wykonania niniejszej 
Umowy, a w szczególności do niezwłocznego, wzajemnego informowania się o wszelkich 
istotnych zmianach okoliczności związanych z jej realizacją lub wystąpienia przeszkód w 
jej realizacji. Lojalne współpraca, o której mowa w zdaniu poprzedzającym obejmuje w 
szczególności wymianę niezbędnych informacji i konsultowanie rozwiązań projektowych.  

 
§13 

 
1. Spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu postanowień Umowy, Strony będą starały 

się rozstrzygnąć na drodze polubownej.  
2. Postanowienie zawarte w ust.1 nie oznacza zapisu na sąd polubowny. 
3. W przypadku gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postanowień ust. 1 nie następuje, 

wszelkie spory związane z realizacją Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Przedsiębiorstwa energetycznego. 

4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

5. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego informowania drugiej Strony o 
zmianie danych adresowych i kontaktowych. 

 
 



§14 
 

Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z Umowy przez Podmiot przyłączany na 
inny podmiot wymaga dla swej skuteczności zawiadomienia i zgody Przedsiębiorstwa 
energetycznego. 

 
§15 

 
1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 
2. Zwroty zawarte w niniejszej Umowie należy definiować zgodnie z postanowieniami 

IRiESD PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. 
3. Integralną część Umowy stanowią załączniki: 

2.1. Warunki przyłączenia do sieci gazowej nr……………………..z dnia…………………. 
2.2. Harmongram realizacji umowy. 

4. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych 
zawartych w Umowie jest Przedsiębiorstwo energetyczne. W celu realizacji Umowy dane 
mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz Przedsiębiorstwa 
energetycznego usługi w zakresie realizacji Umowy. Podmiot przyłączany ma prawo 
dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

5. Jednocześnie Podmiot przyłączany potwierdza, iż został o prawie dostępu do treści 
swoich danych, prawie ich poprawiania, a także w przypadkach określonych w ustawie o 
ochronie danych osobowych o prawie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

 
 
Poniższe oświadczenie ma charakter dobrowolny: 
 

 Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo energetyczne w celach 
marketingowych oraz na ich udostępnianie przez Przedsiębiorstwo energetyczne podmiotom 
realizującym w/w cele marketingowe na jego rzecz.  
 

 

 ……………………………… ………………………………. 

 Podmiot przyłączany Przedsiębiorstwo energetyczne 

  



HARMONOGRAM REALIZACJI UMOWY O PRZYŁĄCZENIE 

Lp. Realizowane czynności Termin realizacji 

1 

Wykonanie dokumentacji projektowej wraz 
z uzyskaniem zgód na wejście w teren oraz 
dokumentów wymaganych ustawą – Prawo 
budowlane 

 
 
 
 
 

2 Budowa sieci gazowej 

 
 
 
 
 

3 Rozpoczęcie dostarczania paliwa gazowego 

 
 
 
 
 

 

 


