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Szczegółowy harmonogram realizacji Przyłączenia i obowiązków Stron w procesie realizacji Przyłączania

Załącznik nr 3 do Umowa o przyłączenie do sieci gazowej nr
I.

Szczegółowy harmonogram realizacji Przyłączenia.

1.

Przyłączenia do sieci EWE Podmiotów zakwalifikowanych do grup przyłączeniowych BI lub BII realizowane są w okresie do 6 (słownie: sześciu) miesięcy
od zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci gazowej z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 1 Umowy i ust. V pkt. 6 OWU.
Wskazany w ustępie powyżej okres realizacji Przyłączenia nie dotyczy Przyłączeń realizowanych na terenie miasta Zielona Góra i gm. Kożuchów, dla
których okres ich realizacji wynosi do 7 (słownie: siedmiu) miesięcy od zawarcia Umowy o przyłączenie do sieci gazowej z zastrzeżeniem zapisów § 3
ust. 1 Umowy i ust. V pkt. 6 OWU.
Z uwagi na warunki atmosferyczne panujące w okresie pomiędzy 1 listopada a 31 marca, EWE nie prowadzi prac budowalnych związanych z realizacją
Przyłączenia i/lub niezbędnej rozbudowy Sieci służącej Przyłączeniu obiektu Podmiotu. Z zastarzeniem, że EWE dopuszcza możliwość prowadzenie
prac budowlanych we wskazanym w zdaniu poprzednim okresie, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych umożliwiających takie prace, tj.
temperatura otoczenia powyżej 0 °C oraz brak opadów deszczu i/lub śniegu, gęstej mgły lub silnego wiatru.

2.

3.

czas realizacji
(z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 1 Umowy i ust. V pkt. 6 OWU)
w przypadku Przyłączeń
w przypadku Przyłączeń
nie wymagających budowy Sieci
wymagających budowy Sieci

etap realizacji Przyłączenia
faza projektowa
projektowanie trasy Przyłączenia i Sieci służącej Przyłączeniu jeśli
istnieje konieczność niezbędnej jej rozbudowy w celu realizacji
Przyłączenia, opracowanie dokumentacji projektowej
uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych
faza budowy
przygotowanie trasy Przyłączenia i Sieci służącej Przyłączeniu jeśli
istnieje konieczność niezbędnej jej rozbudowy w celu realizacji
Przyłączenia do prowadzenia robót budowlanych
wykonanie prób, odbiorów technicznych i rozruchów
uzyskanie decyzji administracyjnej – pozwolenia na użytkowanie
i przekazanie do eksploatacji Przyłączenia i Sieci służącej
Przyłączeniu jeśli istnieje konieczność niezbędnej jej rozbudowy w
celu realizacji Przyłączenia
II.

3 miesiące
od dnia podpisania Umowy

3 miesiące
od dnia opracowania dokumentacji
projektowej Sieci i uzyskanie
wszystkich niezbędnych decyzji
administracyjnych

6 lub 7 miesięcy
od dnia podpisania Umowy
zgodnie z ust. I pkt. 1 i pkt. 2
niniejszego Załącznika

6 miesięcy
od dnia opracowania dokumentacji
projektowej Sieci i uzyskanie
wszystkich niezbędnych decyzji
administracyjnych

Obowiązki Stron w procesie realizacji Przyłączania.
obowiązki Stron

Podmiot

wniesienie przez Podmiot I raty opłaty za przyłączenie na zasadach określonych w § 4 ust. 4 lit. a) Umowy,
wykonanie dokumentacji projektowej wraz z dokonaniem niezbędnych zgłoszeń lub uzyskaniem niezbędnych
uzgodnień, decyzji administracyjnych lub zezwoleń, jeżeli obowiązek ich dokonania lub uzyskania wynika z
obowiązujących przepisów prawa,
powiadomienie Podmiotu o wykonaniu przez EWE dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgód na wejście
na teren oraz dokumentu określonego ustawą Praw budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. 1994 nr 8. Poz.
414 z późn. zm.) umożliwiającą realizację przyłączenia w terminie 14 (słownie: czternastu) dni kalendarzowych po
jej opracowaniu,
przygotowanie i udostępnienie EWE miejsca, w sposób uwzględniający założenia WP, w którym zamontowana
zostanie szafka gazowa przeznaczona na układ pomiarowy lub kurek główny oraz jeśli w zakresie przyłączenia
przewidziany jest montaż szafki na system telemetryczny udostępnienia pomieszczenia i umożliwienie EWE
zasilenia tych urządzeń w energię elektryczną,
powiadomienie Podmiotu o zamiarze przystąpienie przez EWE do budowy Przyłączenia i wejścia na teren w
terminie na co najmniej 7 (słownie: siedem) dni kalendarzowych przed jej rozpoczęciem,
budowa przyłącza i lub niezbędnej rozbudowy Sieci o parametrach określonych w WP oraz włączenie
wybudowanego przyłącza do czynnej Sieci,
przygotowanie obiektu do poboru paliwa gazowego zgodnie z wymogami określonymi właściwymi przepisami
prawa, w tym wykonanie własnym kosztem i staraniem instalacji gazowej oraz zapewnienie jej technicznej
sprawności (potwierdzone w szczególności protokołem z przeprowadzonej głównej próby szczelności), w terminie
umożliwiającym pobór paliwa gazowego po wykonaniu przyłączenia,
dostarczenie do EWE pisemnego zgłoszenia „Podanie o uruchomienie przyłącza/urządzenia gazowego”, którego
wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy. Wzór powyższego Podania udostępniony jest również na stronie
internetowej EWE pod adresem www.ewe.pl,
zawarcie przez Podmiot umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego zgodnie z parametrami
wskazanymi w § 1 pkt. 8 i 9 Umowy o przyłączenie do sieci gazowej,
wniesienie przez Podmiot II raty opłaty za przyłączenie na zasadach określonych w § 4 ust. 4 lit. b) Umowy,
napełnienie instalacji gazowej Podmiotu paliwem gazowym z Sieci, pod warunkiem wykonania przez Podmiot tej
instalacji i jej technicznego odbioru oraz zawarcia przez Podmiot umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży i
umowy dystrybucji zgodnie z postanowieniami § 3 ust. 6 Umowy.
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