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OSWIADCZENIE
o warunkach pÍzyłączenia do sieci gazowej obiektu budowlanego

1. W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.08.2019r., W oparciu o Ustawę z dnia 10.04.1997r. -
Prawo energetyczne (t' i. Dz. U' z 2018 r' poz. 775 z p. zm') oraz Ustawę z dnia
07.07.1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U' z 2018 r. poz. 1202) oświadczamy, że
istnieje możliwośi przyłączenia obiektu: 6 BUD. MlESZKALNYCH WlELoRoDZlNNYCH
Z GARAZAMI PODZIEMNYMI, lokalizacja: Radom, Dzierzkowska25, dz. nr 62

2. Przyłączenie będzie możliwe do istniejącego gazociągu średniego ciśnienia o Średnicy
125 mm, materiał PE, lokalizacja: Radom ul. Czachowskiego.

3. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750.2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy,
symbol E.

4. Parametry techniczne przyłącza zostaną określone w Warunkach przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej.

5. Przed realizaĄą przyłączenia obejmującą prace projektowe i wykonanie przyłącza
nalezy:
5.1. wystąpii z wnioskiem o Warunki przyłączenia do sieci gazowej;
5.2. zawrzeć Umowę o przyłączenie.

6. W celu uzyskania Warunków przyłączenia do siecigazowej należy przedłożyć.
6.1. wypełniony Wniosek o określenie warunków przyłączenia;
6.2. oświadczenie dotyczące tytułu prawnego wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub

nieruchomości, w którym będą uzytkowane urządzenia i instalacje;
6'3. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w ktirym będą

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

7. Przy projektowaniu budynku oraz innego uzbrojenia nad i podziemnego naleŻy
uwzględnić obowiązującą strefę kontrolowaną dla istniejących urządzeń gazowych.

8. RealizaĄa przyłączenia do sieci gazowej Wymaga zawarcia umÓw cywilnoprawnych na
rzecz PSG sp' z o. o. zawierających zgody na korzystanie z nieruchomości wyrażonych
przez właścicieli/uzytkownikÓw wieczystych działek, przez ktÓre przebiegai będzie
przyłącze.

9. Niniejsze oświadczenie traci ważnośi po upływie dwÓch lat od daty jego wydania, lub z
datą wydania warunków przyłączenia'

10.Niniejsze oświadczenie może służyi do: uzyskania warunków zabudowy projektowanego
budynku orazdecyĄi pozwolenia na budowę instalacji gazowej.

11.Niniejsze oświadczenie nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych
przyłączenia'

12.Wniosek o określenie warunkÓw przyłączenia do sieci gazowej udostępniony jest na
stronie internetowej PSG sp. z o.o. - wunľ.psgaz.pl.
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