
Instrukcja wypełniania wniosku 
o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

dla osoby fizycznej, dla której pobór gazu ziemnego nie będzie większy niż 10 m3/h
Punkt 1. Dane wnioskodawcy
W tym punkcie wpisujemy dane wnioskodawcy wraz z adresem zameldowania
Imię i nazwisko – obowiązkowo
PESEL – obowiązkowo
NIP – nie jest wymagany
REGON – nie jest wymagany
Miejscowość – obowiązkowo
Ulica – obowiązkowo
Numer domu/lokalu – obowiązkowo
Kod pocztowy – obowiązkowo
Telefon – obowiązkowo
adres e-mail- nie jest wymagany
numer konta bankowego – nie jest wymagany

Punkt 2. Adres do korespondencji 
Ten punkt wypełniamy tylko w przypadku, kiedy adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania.
Jeśli adres do korespondencji jest zgodny z adresem zameldowania to w rubryce  „miejscowość” wpisujemy „jak wyżej”. Jeśli 
natomiast  adresy  te  nie  są  ze  sobą  zgodne  to  punkt  2  wypełniamy  odpowiednio  jak  punkt  1,  ale  z  danymi  do  adresu  do  
korespondencji.

Punkt 3. Wniosek dotyczy
W tym punkcie zaznaczamy krzyżykiem kratkę nr 1 „budowy nowego przyłącza gazowego”.

Punkt 4. Dane obiektu przyłączanego do sieci:
W rubryce 1 zaznaczamy kratkę albo „istniejący” (w przypadku kiedy budynek już istnieje) albo „projektowany” (kiedy mamy do 
czynienia z działką jeszcze niezabudowaną lub gdy budynek jest w budowie)
w rubryce „typ” poniżej wpisujemy typ budynku np. „budynek jednorodzinny”.
W tym punkcie podajemy też dane adresowe konkretnej nieruchomości (budynku lub działki) , którą zamierzamy przyłączyć 
do sieci gazowej:
gmina – obowiązkowo
miejscowość – obowiązkowo
ulica - obowiązkowo  
numer domu/lokalu oraz działki – obowiązkowo
kod pocztowy – obowiązkowo
W podpunkcie 4.1 zaznaczamy krzyżykiem kratkę nr 3 „dotyczy nowej instalacji gazowej” w punkcie „lokalizacja szafki gazowej” 
wpisujemy „w linii ogrodzenia”, w kratkę „ ilość proponowanych gazomierzy” wpisujemy „1”
Następnie zaznaczamy krzyżykiem kratkę „kubatura”  i  obowiązkowo wpisujemy powierzchnię obiektu w m  2   -  kubatura nie jest 
wymagana

Punkt 5. Informacja dotycząca poboru paliwa gazowego:
W puncie 5.1 w rubryce „miesiąc” wpisujemy miesiąc przewidywanego poboru paliwa gazowego, a w rubryce „rok” odpowiednio 
rok przewidywanego poboru paliwa gazowego – np. październik 2016
Punkt 5.2. „cel wykorzystania paliwa gazowego” wypełniamy odpowiednio, jeśli zamierzamy korzystać z gazu ziemnego w celu:
-  przygotowania  posiłków  (czyli  zamierzamy podłączyć  do  niego  kuchenkę  gazową)  to  zaznaczamy krzyżykiem  kratkę  nr  1 
„przygotowanie posiłków”
- przygotowania (podgrzewania) wody to zaznaczamy krzyżykiem kratkę nr 2 „przygotowanie ciepłej wody”
- ogrzewania budynku to zaznaczamy kratkę nr 3 „ogrzewanie pomieszczeń”

UWAGA!
Paliwo gazowe  można wykorzystać  na  2  lub  3  cele,  wtedy  należy  w  pkt  5.1  zaznaczyć  odpowiednie  2  lub  3  kratki,  np.  jeśli  
zamierzamy korzystać  z  gazu ziemnego w celu  przygotowania  posiłków,  podgrzewania ciepłej  wody i  ogrzewania domu (czyli  
zamierzamy zamontować w domu kuchnię gazową oraz np. gazowy kocioł dwufunkcyjny c.o./c.w) to zaznaczamy krzyżykiem kratkę  
nr 1, nr 2 oraz nr 3.

W pkt. 5.3 „przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo gazowe” wpisujemy przewidywane roczne zapotrzebowanie na paliwo 
gazowe, np. dla budynku jednorodzinnego o powierzchni 150 m2, dla którego paliwo gazowe wykorzystywane jest do przygotowania 
posiłków, ciepłej wody oraz ogrzewania budynku roczne zużycie gazu wynosi około 3000 m3/rok

W podpunkcie 5.4 „moc przyłączeniowa” wpisujemy sumę mocy urządzeń z pkt. 5.5 (pozycja „razem” z tabelki) w kW podzieloną 
przez 10 w m3/h, np. jeżeli suma mocy urządzeń w pkt. 5.4wynosi 35 kW, to w mocy przyłączeniowej wpisujemy 3,5m3/h

Podpunkt 5.5 (tabelka) „rodzaj i ilość wszystkich urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do przedmiotowej instalacji  
gazowej” wypełniamy następująco (odpowiednio do pkt. 5.2):
-  pozycję  „kuchnia  gazowa”  uzupełniamy  w  przypadku  gdy  chcemy  do  gazu  podłączyć  tylko  kuchenkę  gazową  (np.  z 



piekarnikiem elektrycznym) wpisując w kolumnie w  „moc urządzenia [kW]” - wartość, np.”8”, w kolumnie  „liczba urządzeń  
[szt.]” wartość „1”, w kolumnie „łączna moc urządzeń” będzie wpisana wartość „8” (mnożymy liczbę z kolumny „moc urządzeń” z 
liczbą wpisaną w kolumnie „liczba urządzeń”)
- pozycję  „kuchnia gazowa w piekarnikiem gazowym”  uzupełniamy w przypadku, kiedy chcemy do gazu podłączyć  kuchenkę 
gazową z piekarnikiem gazowym wpisując w kolumnie „moc urządzenia” - wartość, np. „10” , a w kolumnie „liczba urządzeń” 
wartość „1” w kolumnie „łączna moc urządzeń” będzie wpisana wartość „10”
- pozycję „kocioł gazowy do przygotowywania ciepłej wody” uzupełniamy w przypadku kiedy chcemy do gazu podłączyć kocioł do 
przygotowywania  ciepłej  wody,  wpisując  w  kolumnie”moc  urządzenia”  -  wartość,  np.  „15”,  natomiast  w  kolumnie  „liczba 
urządzeń” wartość „1”, w kolumnie „łączna moc urządzeń” będzie wpisana wartość „15”
-  pozycję  „kocioł  jednofunkcyjny”  -  uzupełniamy  w  przypadku,  gdy  chcemy  do  gazu  przyłączyć  kocioł  służący  tylko  do 
ogrzewania pomieszczeń , wpisując w kolumnie „moc urządzenia” - wartość, np. „15”, natomiast w kolumnie „liczba urządzeń” 
wartość „1”, w kolumnie „łączna moc urządzeń” będzie wpisana wartość „15”
- pozycję „kocioł gazowy dwufunkcyjny (c.o./c.w.)” - uzupełniamy w przypadku, gdy chcemy do gazu przyłączyć kocioł służący do 
ogrzewania  pomieszczeń  oraz  przygotowania  ciepłej  wody,  wpisując  w  kolumnie  „moc  urządzenia” -  wartość,  np.  „25”, 
natomiast w kolumnie „liczba urządzeń” wartość „1”, w kolumnie „łączna moc urządzeń” będzie wpisana wartość „25”,

W pozycji „razem” wpisujemy wartość uzyskaną po dodaniu wszystkich wartości z kolumny „łączna moc urządzeń w kW”.

Przykład  wypełnionej  tabeli  wniosku  dla  budynku  jednorodzinnego  –  dla  tak  wypełnionej  tabeli  w  podpunkcie  5.3  „moc 
przyłączeniowa” będzie wpisana wartość 3,3 m3/h, (moc 33 kW – pozycja „razem” z tabeli, podzielona przez 10) 

Urządzenie Moc urządzenia 
[kW]

Liczba urządzeń 
[szt.]

Łączna moc 
urządzeń [kW]

Kuchnia gazowa 8 1 8

Kuchnia gazowa z piekarnikiem 
gazowym

Kocioł gazowy do przygotowywania 
ciepłej wody

Kocioł gazowy jednofunkcyjny

Kocioł gazowy dwufunkcyjny 
9c.o./c.w.)

25 1 25

Razem 33

Punkt 6. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej:
W punkcie tym zaznaczmy krzyżykiem kratkę nr 2 „niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia”

Punkt 7. Oświadczenia:
W tym punkcie uzupełniamy tylko podpunkt 7.1. zaznaczając krzyżykiem kratkę odpowiednią do posiadanego tytułu prawnego - 
najczęściej  będzie  to  kratka  „prawa  własności”  lub  kratka  „prawa  współwłasności”  -  wtedy  w  pkt.6  należy  uzupełnić  dane 
współwłaściciela: „dane pozostałych osób, które oprócz wnioskodawcy będą stroną umowy o przyłączenie do sieci gazowej”:
Imię i nazwisko – obowiązkowo
PESEL – nie jest wymagany
REGON – nie jest wymagany
miejscowość – obowiązkowo
ulica – obowiązkowo
numer domu/lokalu - obowiązkowo
kod pocztowy – obowiązkowy
telefon – obowiązkowo
adres e-mail – nie jest wymagany
numer konta bankowego – nie jest wymagany
Zaznaczamy również kratkę nr 1 „posiadam zgodę wszystkich współwłaścicieli na użytkowanie urządzeń i instalacji gazowych”

Punkt 9. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
W tym punkcie uzupełniamy podpunkt 9.4. zaznaczając krzyżykiem odpowiednie kratki w zależności od tego czy wyrażamy zgodę  
czy też nie wyrażamy zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych

Punkt 10. Sposób odbioru dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia i/lub umowy o przyłączenie
W  punkcie  tym  zaznaczamy  krzyżykiem  odpowiednią  kratkę,  najczęściej  będzie  to  kratka  „przesłanie  pocztą  na  adres  
korespondencyjny (list zwykły)” lub „w miejscu złożenia wniosku”
Na  dole  4  strony  wniosku  uzupełniamy  obowiązkowo  rubrykę  „miejscowość  i  data”  oraz  rubrykę  „czytelny  podpis 
wnioskodawcy lub osób reprezentujących wnioskodawcę” oraz obowiązkowo załączamy załącznik nr 1, „Plan zabudowy lub 
szkic sytuacyjny” - może być to wydruk mapki z oznaczonym wyraźnie numerem działki (może to być wydruk mapki ze strony 
internetowej np. www.celestynow.e-mapa.net, www.geoportal.gov.pl )

http://www.celestynow.e-mapa.net/
http://www.geoportal.gov.pl/

