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UMOWA O PRZYŁĄCZENIE NR ..../20.. 
 

zawarta w dniu 24.09.2009 r.  w Chełmku, pomiędzy: 
PRZEDSIĘBIORSTWEM ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO 
ŚCIEKOWEJ ENWOS  Sp. z o.o. W CHEŁMKU 
Plac Kilińskiego 1 
32-660 Chełmek 
NIP 549-000-39-06 REGON 070505955 
zwanym w dalszej części umowy „Przedsiębiorstwem”, reprezentowanym przez: 
1. Sławomir Szkółka - Prezes Zarządu 
2. Aleksander Brzezina - Członek Zarządu 
a 
............................................................... 
NIP ............................ 
 
zwaną w dalszej części umowy „Podmiotem Przyłączanym”, 
Reprezentowanym przez 
1. .................................................. 
 
o następującej treści: 

§ 1 
Postanowienia wstępne 
 
Realizacja przyłączenia odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz o 
dokumenty na ich podstawie wydane, a w szczególności: 
1. Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 

1504), 
2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia 

podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu 
sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. 2004 r. 
Nr 167, poz.1751)., 

3. Taryfę dla ciepła ..................................... zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki, 

4. Wniosek Odbiorcy o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej z dnia ................., 
5. Warunki przyłączenia nr .......................... do sieci ciepłowniczej z dnia ....................... r. 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
 

1. Przedmiotem umowy jest określenie wzajemnych praw i obowiązków Przedsiębiorstwa i 
Podmiotu Przyłączanego związanych z zabudową węzła cieplnego stanowiącego własność 
Przedsiębiorstwa i podłączeniem instalacji wewnętrznej budynku przy ul. ......................... 

2. Podmiot Przyłączany oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu: 
.............................................................................................................................................................. 

(wykazać tytuł prawny) 
 

3. W zakres przedmiotu umowy wchodzą następujące prace projektowe i budowlane: 
a) dokumentacja techniczna węzła cieplnego, 
b) zabudowa węzła cieplnego, 
c) montaż urządzeń ustalających obliczeniowe natężenie przepływu czynnika grzewczego oraz 

układów kontrolno – pomiarowych. 
d) Wykonanie przełączeń w istniejącym przyłączu do budynku ....................................... 
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§ 3 
Obowiązki stron 
 

1. Przedsiębiorstwo w celu realizacji przyłącza zobowiązuje się do wykonania zakresu prac 
projektowych i budowlanych wymienionych w §2 ust. 3 pkt.: a, b, c, d, w tym w 
szczególności: 

a) wyboru wykonawców robót 
b) przeprowadzenia prób i odbiorów 
c) przyłączenia i podania ciepła we wnioskowanym terminie po zawarciu przez strony stosownej 

umowy i przeprowadzeniu przez strony prób i odbiorów. Przewidywany termin realizacji 
przyłącza listopad 2009 r. 

 
2. W przypadku wystąpienia siły wyższej jak również powstania przyczyn uniemożliwiających 

uzyskanie pozwolenia na budowę i/lub terminową realizację inwestycji strony uzgodnią 
zmianę terminu przyłączenia. Ponadto Przedsiębiorstwu przysługuje prawo do odstąpienia od 
umowy w przypadku niemożliwości realizacji przyłącza na skutek przeszkód formalno-
prawnych związanych z niedostępnością. O powyższej sytuacji Przedsiębiorstwo niezwłocznie 
powiadomi Podmiot Przyłączany. W takim wypadku Podmiotowi Przyłączanemu nie będzie 
przysługiwało odszkodowanie za odstąpienie przez Przedsiębiorstwo od umowy. 

 
3. Podmiot Przyłączany zobowiązuje się do: 

 
a) zawarcia umowy na dostawę ciepła i zamówienia mocy cieplnej w łącznej wysokości dla 

wszystkich podłączanych obiektów .......... i rozpoczęcia poboru ciepła z dniem określonym w 
umowie na dostawę ciepła. 

b) udostępnienia Przedsiębiorstwu, w celu realizacji inwestycji nieruchomość oraz wyraża zgodę 
na jego budowę i nie będzie wysuwał z tego tytułu żadnych roszczeń względem 
Przedsiębiorstwa 

c) umożliwienia Przedsiębiorstwu dostępu do sieci (urządzeń i instalacji będących w eksploatacji 
i pod nadzorem Przedsiębiorstwa) znajdujących się na terenie nieruchomości Podmiotu 
przyłączanego w celu usuwania awarii, dokonywania kontroli, przeglądu, konserwacji, 
remontów i modernizacji oraz dostępu do układu pomiarowego 

d) W celu zapewnienia dostępu o którym mowa w ust. b,c) Podmiot Przyłączany zobowiązuje się 
umożliwić Przedsiębiorstwu bezterminowe i nieodpłatne prawo służebności pasa gruntu 
wzdłuż trasy przebiegu sieci 

 
§ 4 

  
1. Umowa na dostawę ciepła zostanie zawarta w terminie do 14 dni od daty przyłączenia, którego 

wykonanie jest przedmiotem niniejszej umowy. 
2. W przypadku: 

- nie zawarcia przez Podmiot Przyłączany lub jego następcę prawnego umowy na 
dostawę ciepła 

- odstąpienia przez Podmiot lub jego następcę prawnego od umowy na dostawę ciepła 
przed upływem 5 lat od daty jej podpisania 

- sprzedaży obiektu wymienionego w umowie, względnie części tego obiektu przed 
upływem czasu 5 lat od daty zawarcia umowy (za wyjątkiem przypadku gdy nastąpi 
skuteczne przelanie (cesji) wszystkich praw i obowiązków wobec Przedsiębiorstwa 
wynikających z niniejszej umowy oraz umowy na dostawę ciepła na nabywcę obiektu 
na podstawie umowy pomiędzy Podmiotem a nabywcą obiektu za zgodą 
Przedsiębiorstwa wyrażoną na piśmie. Zgoda ta będzie bezskuteczna w wypadku 
niewypłacalności nabywcy obiektu a zobowiązania w dalszym ciągu będą obciążać 
Podmiot Przyłączany). 
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Podmiot zwróci Przedsiębiorstwu całkowite koszty związane z realizacją przez Przedsiębiorstwo 
przyłącza z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ustalonego przez prezesa 
GUS. Zwrot kosztów będzie pomniejszony o zamortyzowaną część inwestycji 
 
3. W razie całkowitego lub częściowego niewykorzystania przyłącza z przyczyn leżących po stronie 

Podmiotu Przyłączanego, w tym również w razie niewykorzystania przyłącza przez okres 5 lat od 
daty podpisania umowy na dostawę ciepła, zamawiający jest zobowiązany zwrócić 
Przedsiębiorstwu całość lub proporcjonalną część poniesionych przez Przedsiębiorstwo kosztów 
budowy, utrzymania, odcięcia od sieci ciepłowniczej oraz ewentualny demontaż przyłącza. 

 
4. Strony umowy zobowiązują się do uczestnictwa w odbiorach i próbach technicznych w 

uzgodnionych terminach i niezbędnym zakresie. Wzory protokołów ustala Przedsiębiorstwo. 
 
5. Strony ustalają, że miejsce dostarczania ciepła określone na  pierwszych zaworach odcinających w  

budynku Podmiotu Przyłączanego, miejsce rozgraniczenia własności wynika z zakresów realizacji 
prac objętych umową. Układ pomiarowy stanowi własność dostawcy. 

 
§ 5 

 
W celu koordynacji prac wykonanych przez strony oraz kontroli dotrzymania wymagań określonych 
w   warunkach przyłączenia wyznacza się ze strony: 

- Przedsiębiorstwa Aleksander Brzezina 
- ze strony Podmiotu Przyłączanego ..................................................................... 

 
§ 6 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  z dnia 10 kwietnia 
1997 roku – Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami, przepisy wykonawcze i przepisy 
kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnej 
(aneks podpisany przez obie strony) pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie sprawy sporne wynikłe w trakcie obowiązywania umowy rozpatrywane będą w trybie 
negocjacji lub przez właściwy terytorialnie Sąd. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 
 
PODPISY 
 

Przedsiębiorstwo:      Podmiot Przyłączany: 
 
 


