
Strona 1 z 7 

 

 

 

PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

 
 
 
 
 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA  
dla podmiotów, których urządzenia, instalacje i sieci będą przyłączane do sieci dystrybucyjnej i którzy będą 

odbierać gaz koksowniczy 
(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku wypełnienia odręcznego, proszę pisać 

drukowanymi literami) 
 

Szanowni Państwo, 

W trosce o wysoką  jakość usług i kompleksową obsługę naszych klientów, prosimy o wypełnienie wniosku. Zawarte w 

nim informacje ułatwią stronom wzajemne poznanie potrzeb oraz późniejszą współpracę. 

 

 
 
 
 
 

1.   Dane wnioskodawcy 
 
.................................................................................................................................................................... 
 
……………………………………………...................................................................................................... 
Imię i Nazwisko i / lub nazwa  
 
………………………………….      ...................................................     ...................................................... 
                                   Pesel / KRS                                                                           NIP1                                                                    REGON1 oraz PKD1 

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

Miejscowość                                                                                   Ulica                                                                    Nr domu lokalu 

 
………………………………….........      ……………………………………….      ………………………… 
                        Kod pocztowy poczta                                                                         Telefon(y)2                                                                Adres e-mail2 

 
2.   Adres do korespondencji2 

(jeśli jest inny niż powyżej) 
 
………………………………    …………………………….    ……………………………..    ………………… 
                           Miejscowość                                                       Ulica                                                            Nr domu / lokalu                      Kod pocztowy, poczta 

 
3.   Dane osoby do kontaktu2 

 
………………………………………………………….. 
Imię i Nazwisko 

 
………………………………………………………….. 
Stanowisko 

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

Fax                                                                      Telefon                                                            E-mail                               Telefon komórkowy 

 
I. Wnoszę/simy o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj przyłączanej sieci gazowej np. gazociąg średniego ciśnienia, stacja gazowa I lub II stopnia) 
 

Wniosek dotyczy: 

□ budowy nowego przyłącza gazowego, 

□ zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej nr…………………………… z 

dnia…………………….,……. 

□ modernizacji/rozbudowy istniejącej instalacji gazowej, zmiany dotychczasowych warunków i 

parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji lub sieci; 

□ zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej (np. w przypadku gdy wnioskodawca nie 

posiada tytułu prawnego do nieruchomości). 
 

 
Zmiana warunków przyłączenia dotyczy: 
 

□ zwiększenia zapotrzebowania na moc przyłączeniową; 

 

□ zmniejszenia zapotrzebowania na moc przyłączeniową; 

 
Dane obiektu przyłączanego do sieci 

budynek /. lokal, □ istniejący, □ projektowany 

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
Typ (proszę wpisać właściwy typ, np. budynek jednorodzinny, wielorodzinny, lokal mieszkalny, 
gospodarczy, usługowy, handlowy, zakład produkcyjny, itp). 
 
……………………………………………………...... 
Gmina 
 
……………………………………………………….. 
Miejscowość 
 
……………………………………………………….. 
Ulica 
 
……………………………………………………….. 
Nr domu / lokalu lub działki 
 
……………………………………………………….. 
 

□ obiekt posiada przyłącze gazowe, 

□ w obiekcie istnieje instalacja gazowa, 

□ dotyczy nowej instalacji gazowej 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
lokalizacja układu pomiarowego 

……….………………………………………………………………………………............................................................ 
lokalizacja szafki gazowej / kurka głównego 

   □ ilość istniejących układów pomiarowych……………..szt. 
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   □ ilość proponowanych układów pomiarowych………..szt. 

 
 
II. Rodzaj paliwa gazowego: gaz koksowniczy 
 
III. Punkt wejścia do systemu gazowego - punkt styku z systemem dystrybucyjnym gazu koksowniczego grupy  
Ss - wg PN-C-04750 - innego Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu. 
 
IV. Proponowany(e) punkt(y) wyjścia z systemu dystrybucyjnego PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. w 
którym(ch)  następować będzie dostarczanie paliwa gazowego (proponowane miejsce przyłączenia do sieci 
dystrybucyjnej): 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, ulica, nr działki) 
 
 
V. Przewidywany termin rozpoczęcia odbioru lub dostarczania paliwa 
gazowego…………………………….…………….. 
 
VI. Przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo 
gazowe…………………………………………………………………. 
 
VII. Określenie minimalnego i maksymalnego godzinowego, dobowego oraz rocznego zapotrzebowania na 
paliwo gazowe, a także przewidywanej charakterystyki jego poboru: 
 

maks. roczne [tyśm3/rok]  

min. roczne [tyś. m3/rok]  

maks. dobowe [m3/dobę]  

min. dobowe [m3/dobę]  

maks. godzinowe [m3/h]  

min. godzinowe [m3/h]  

moc umowna [m3/h]  

 
 
 

Charakterystyka poboru 
rocznego 

% poboru rocznego 

I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał 

    

 
 
 
 
VIII. Przewidywana Ilość paliwa gazowego przekazywanego do dystrybucji i odbieranego z  systemu 
dystrybucyjnego (dotyczy podmiotu zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich 
wytwarzaniem, przetwarzaniem lub wydobywaniem, magazynowaniem paliw gazowych oraz skraplaniem lub 
regazyfikacją skroplonego gazu ziemnego): 
 

w roku 20………. 20………. 20………. 
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maks. roczne [tyś m3/rok]    

min. roczne [tyś. m3/rok]    

 
 
IX. Moc przyłączeniowa:…………………………………………. [m3/h, kWh/h] 
 
X. Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w miejscu odbioru paliwa gazowego (punkt wyjścia): 
minimalne ..........................kPa maksymalne ............................kPa 
 
XI. Minimalne oraz maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe (dotyczy podmiotu 
zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem 
lubwydobywaniem, magazynowaniem paliw gazowych oraz skraplaniem lub regazyfikacją skroplonego gazu 
ziemnego): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
XII. Prognoza zmienności składu paliwa gazowego dostarczanego do systemu dystrybucyjnego (dotyczy 
podmiotu zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych, ich wytwarzaniem, przetwarzaniem 
lub wydobywaniem, magazynowaniem paliw gazowych oraz skraplaniem lub regazyfikacją skroplonego gazu 
ziemnego): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
XIV. Charakterystyka pracy oraz pojemności czynnej instalacji magazynowej (dotyczy podmiotów będących 
przedsiębiorstwami energetycznymi zajmującymi się magazynowaniem paliw gazowych); 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
XV. Koncesja na dystrybucję/magazynowanie/obrót paliwa gazowego: 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
 
XVI. Opis wymagań w okresie rozruchu przyłączanej sieci lub instalacji: 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 
 
XVII. Możliwość korzystania z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliwa 
gazowego: 
................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
XVIII. Określenie parametrów jakościowych paliwa gazowego lub warunków jego dostarczania (jeżeli są inne 
niż określona w IRiESD opracowanej przez PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o.) 
................................................................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
XIX. Przeznaczenie gazu koksowniczego: 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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XX. Rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowej instalacji gazowej 

 
 

Urządzenie 
moc  

urządzenia  
[kW] 

liczba  
urządzeń   

[szt.] 

łączna moc  
urządzeń  

[kW] 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

razem   kW 

 
XXI. Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna do utrzymania ruchu technologicznego urządzeń gazowych  
w [m3/h, kWh/h] 
………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
XXII. Inne informacje mające wpływ na warunki przyłączenia: 

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

 
XXIII. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej (preferowany termin zawarcia umowy): 
 

□ w terminie późniejszym (konieczne będzie wypełnienie odrębnego wniosku o zawarcie umowy  

o przyłączenie do sieci gazowej), 

□ niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia. 

 
W przypadku chęci zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków 
przyłączenia należy uzupełnić następujące dane: 
 

 przewidywana data wykonania instalacji gazowej 
 

 ………………………………………………………... 

 numer konta bankowego
3
 

 ………………………………………………………... 
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 dane pozostałych osób, które oprócz wnioskodawcy będą stroną umowy o przyłączenie do sieci gazowej:
4
 

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

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

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

 
……………………………………….     ………………………………….…….     …………….…………………………. 
PESEL                                                                NIP

1
                                                                       REGON

1
 oraz PKD

1
 

 
…………………………………..........     ………………………………………..     ……………………………………… 
Miejscowość                                                         Ulica                                                                     Nr domu / lokalu 

 
……………………………………......     ………………………………………...     ……………………………………… 
Kod pocztowy, poczta                                          Telefon(y)

2
                                                              Adres e-mail

2
 

 
(W przypadku, gdy jest więcej Wnioskodawców o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej, proszę  
o dołączenie danych pozostałych Wnioskodawców w załączniku na osobnej kartce. Pozostali Wnioskodawcy 
zobowiązani są do podpisania zarówno załącznika jak i wniosku). 

 
XXIV. Załączniki : 

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane 
urządzenia, instalacje lub sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z  
sieci gazowej; 

projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie 
jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymi 
przyłączanymi  urządzeniami, instalacjami lub sieciami; 

oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z obiektu, w którym będą używane  
przyłączone urządzenia, instalacje lub sieci; 
-oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu/braku zgody wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń 
i instalacji gazowych; 
-odpis z koncesji (promesy koncesji) na przesyłanie/dystrybucję/magazynowanie/obrót paliwami gazowymi; 
-pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej, (gdy umowa o przyłączenie do sieci 
gazowej będzie podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną  
w KRS / wpisie w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej) - oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, 
adwokata) lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania umowy; 
 
 
Podanie powyższych informacji oraz dostarczenie załączników jest obowiązkowe, a jakikolwiek brak w 
tym zakresie spowoduje uznanie wniosku za niekompletny. 
 
Zobowiązuję się do okazania na każde żądanie PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 
dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do korzystania z przyłączanej(go) 
nieruchomości / obiektu / lokalu. 
 
Zobowiązuję się do niezwłocznego informowania PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. o 
wszelkich zmianach w zakresie tytułu prawnego do w/w nieruchomości / obiektu / lokalu określoneg) 
we wniosku, w szczególności o utracie przedmiotowego tytułu prawnego 
 
Niniejszym oświadczam, że zamieszczone powyżej dane są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym  
i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania o ich zmianie. 

 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: 

 
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu określenia warunków przyłączenia do sieci 
gazowej, zawierania i realizacji umów o przyłączenie do sieci gazowej, wystawiania faktur oraz marketingu 
własnych produktów i usług jest PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Kędzierzynie - 
Koźlu przy ul. Szkolnej 15. Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z art. 23 ust. 1 
pkt 2, pkt 3 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 
2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.) 
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Wnioskodawcy oraz osobom wskazanym we wniosku przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych 
oraz ich poprawiania. 
 
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych. 
 

□ Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych przez PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA 

Sp. z o. o. w celach marketingowych obejmujących marketing produktów i usług innych podmiotów, a także na 
ich udostępnianie innym podmiotom realizującym ww. cele. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. w celach marketingowych również  
w przyszłości. 
Uwaga: Oświadczenie zawarte w niniejszym punkcie jest dobrowolne. 
 
Sposób odbioru dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i/ lub umowy  
o przyłączenie do sieci gazowej: 

□ przesłanie pocztą na adres korespondencyjny 

□ w siedzibie PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 

 
..........................................................                   ....................................................................................... 
(miejscowość, data)                                     (podpis wnioskodawcy lub osób reprezentujących Wnioskodawcę ) 
 
 
Uwaga: 
 
W przypadku braku miejsca do wpisania informacji na druku wniosku, można je umieścić na dodatkowej 
kartce, którą należy podpisać  i spiąć z wnioskiem. 
 
W przypadku przedsiębiorcy oświadczenie podpisują osoby uprawnione do jego reprezentowania wykazane  
w dokumentach rejestrowych przedsiębiorcy (np. KRS, wpis w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności 
Gospodarczej) lub w pełnomocnictwie. W przypadku spółki prawa handlowego reprezentacja wynika z KRS, 
natomiast w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoba wpisana do Centralnej 
Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej podpisuje powyższe oświadczenia. 

 
 

  

Wypełnia przedsiębiorstwo energetyczne przyjmujące wniosek 

1. Wniosek przyjęto w (data wpływu)………………………………………………. 

 

……………………………………. 

Podpis, pieczątka pracownika 

 

2. Nr wniosku……………………………………… 


