……………………………………....…
miejscowość , data

RCEkoenergia Sp. z o.o.
43-502 Czechowice-Dziedzice
ul. Łukasiewicza 2

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej RCEkoenergia Spółka z o.o.
1. Oznaczenie wnioskodawcy:
.............................................................................................................................................................
Nazwa Firmy
………………… - …………………………………… - …………………………….……….……….. - ………….…
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica
Nr
………………..……… - ……………………. NIP
REGON

……………………………
KRS

- ………………………………...…
Nr telefonu

2. Adres do korespondencji:
…………………………………………………………… - …………………………….……….……….. - ……………
Miejscowość
Ulica
Nr
………………………………… - ……………………………………………………….……….…………..……….…..
Kod pocztowy
Poczta
……………………………………………………………………… - …………………….……….………….…………
Osoba upoważniona do kontaktu
Nr telefonu

3. Przewidywane miejsce odbioru paliwa gazowego:
……………………………………………………………………………………………..……..…..
Określić nazwę obiektu
…………………………………………………… …………………………….……….…………………..…………….
Podać lokalizację obiektu ( miejscowość , adres , inne cechy charakterystyczne )
………………………………………………………………………………………….……….…………………………

4. Przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania / poboru gazu ………………..……….…..
5. Cel odbioru paliwa gazowego:
- technologia
- ogrzewanie
- inny
.................................................................................................................................................
6. Wymagane ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostarczania i odbioru:
Minimalne - ................ [kPa]
Maksymalne - ................ [kPa]

7. Zapotrzebowanie na paliwo gazowe:
w roku

20.....

20.....

20.....

20.....

20.....

docelowo
w ...............

maks. roczne [tyś. m3/rok]
min. roczne [tyś. m3/rok]
maks. dobowe [m3/dobę]
min. dobowe [m3/dobę]
maks. godzinowe [m3/h]
min. godzinowe [m3/h]

8. Moc przyłączeniowa – maksymalna godzinowa możliwość odbierania paliwa gazowego
………...........… [ m3/h];
9. Rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do
przedmiotowej instalacji gazowej
Urządzenie

moc
urządzenia

liczba
urządzeń

łączna moc
urządzeń

[kW]

[szt.]

[kW]

razem

10. Minimalna ilość paliwa gazowego niezbędna do utrzymania ruchu technologicznego
urządzeń gazowych w [m3/h]
.................................
11. Opis wymagań dotyczących warunków pracy przyłączonych urządzeń i instalacji gazowych w
okresie rozruchu tych instalacji
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

12. Możliwość korzystania z innych źródeł energii w przypadku przerw lub ograniczeń w dostawie
paliwa gazowego
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
13. 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. Nr 133, poz. 891 ze zm.).
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................
............................................................................................................................. .........................................................................

9. Dodatkowe uwagi wnioskodawcy: ..............................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

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 określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane
urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji
punktu wyjścia z systemu gazowego.

………………………………………………….
data i podpis wnioskodawcy

