
AVRIO MEDIA Sp. z o.o. uprzejmie informuje, iż na terenie 
gminy Golina   w miejscowościach:   Golina, Golina Kolonia, 
Barbarka, Kawnice, Węglew, Węglew Kolonia, Kraśnica  w 
ramach zrealizowanej w latach 2013-2015 roku przez Avrio 
Media Sp. z o.o.   inwestycji związanej z budową dystrybucyjnej 
sieci gazowej, dla mieszkańców   tych miejscowości którzy 
przyłączą   się do sieci gazowej i dokonają zmiany systemu 
ogrzewania na   gaz ziemny istnieje możliwość skorzystania z 
jednorazowej nagrody pieniężnej w ramach Akcji 
Promocyjnej    ,,Gaz ziemny do ogrzewania to czysty zysk dla 
Ciebie” 

Podstawowe informacji o Akcji promocyjnej: 
• Akcja promocyjna ,,Gaz ziemny do ogrzewania to czysty 

zysk dla Ciebie” jest prowadzona na terenie gminy Golina. 
• Uczestnikiem Akcji promocyjnej może zostać każda osoba 

fizyczna. 
• Akcja promocyjna trwa od 1.09.2015 roku do 31.12.2017 

roku. 

Warunkiem udziału w Akcji promocyjnej ,,Gaz ziemny do 
ogrzewania to czysty zysk dla Ciebie” jest spełnienie 
następujących warunków: 
• Złożenie do Organizatora wniosku o wydanie warunków 

technicznych przyłączenia, a następnie, po otrzymaniu od 
Organizatora warunków technicznych przyłączenia, 
zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej 
Organizatora. 

• Podpisanie oświadczenia o przystąpieniu do Akcji i 
akceptacja Regulaminu Akcji. 

Organizator z tytułu udziału w Akcji promocyjnej przyzna 
jednorazowe nagrody pieniężne: 
• w wysokości 500 zł – dla Uczestników, którzy podpiszą 

umowę o przyłączenie do sieci gazowej Organizatora dla 
Nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia 2016 r., 

• w wysokości 400 zł – dla Uczestników, którzy podpiszą 
umowę o przyłączenie do sieci gazowej Organizatora dla 
Nieruchomości w terminie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 
31 grudnia 2016 r., 

• w wysokości 300 zł – dla Uczestników, którzy podpiszą 
umowę o przyłączenie do sieci gazowej Organizatora dla 
Nieruchomości w terminie od dnia 1 stycznia 2017 r. do 
dnia 31 grudnia 2017 r., 

Nagroda zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany 
przez Uczestnika lub wysłana przekazem pocztowym w 
terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy o przyłączenie do 
sieci gazowej Organizatora. 
W przypadku zainteresowania lub pytań dotyczących Akcji 
promocyjnej "Gaz ziemny do ogrzewania to czysty zysk dla 
Ciebie" prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 
61 875 39 68, lub na adres e-mail: sekretariat@avriomedia.pl. 
Osoba do kontaktu: Grzegorz Franikowski, tel. gsm: 516 
124 954 
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Przyłączenie do sieci gazowej Avrio Media Sp. z o.o. 
Przyłączenie do sieci gazowej, czyli ... jak zostać odbiorcą paliwa gazowego?  

Proces przyłączenia składa się z 4 prostych kroków i przedstawia się następująco:  
Krok pierwszy - Pobranie i złożenie wniosku o określenie 
warunków przyłączenia do sieci gazowej  
1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej 
dostępny jest w zakładce Pliki do pobrania na stronie internetowej, 
w budynku Urzędu Gminy w Golinie oraz w biurze AVRIO. Wniosek 
należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą do siedziby AVRIO. 
W przypadku wątpliwości przy wypełnianiu formularza należy 
skontaktować się z pracownikiem AVRIO. Do wniosku należy 
dołączyć:  
• mapę sytuacyjną terenu (może być kopia) służącą celom 
opiniodawczym, w skali 1:500 lub 1:1000, z zaznaczoną lokalizacją 
obiektu.  
2. We wniosku należy określić planowany termin rozpoczęcia odbioru Paliwa gazowego oraz urządzenia 
jakie planuje się podłączyć do sieci gazowej.  
3. Warunki przyłączenia do sieci gazowej zostaną wydane jeżeli spełnione są warunki techniczno- 
ekonomiczne. Wystawione warunki przyłączenia Wnioskodawca otrzyma korespondencyjnie na adres 
wskazany we wniosku. Wydanie warunków jest równoznaczne z informacją, że w ciągu 12 miesięcy AVRIO 
dysponuje zasobami pozwalającymi na przyłączenie Klienta do sieci jeżeli zostanie w tym okresie podpisana 
Umowa o przyłączenie, która określi termin wykonania przyłącza.  
Krok drugi - Podpisanie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i budowa przyłącza gazowego  
1. Wnioskodawca składa Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej. Wniosek wysyłany 
jest razem z warunkami przyłączenia. Wniosek o zawarcie Umowy o przyłączenie należy dostarczyć 
osobiście lub wysłać pocztą do biura AVRIO. Do wniosku należy dołączyć:  
• dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości,  
• formularz Oświadczenie na zajęcie nieruchomości pod budowę przyłącza,  
• w przypadku firm - również numery: KRS, NIP oraz REGON. 
2. Podpisana Umowa wysyłana jest na adres wskazany we wniosku. Umowa reguluje terminy przyłączenia 
Odbiorcy do sieci gazowej, a także koszty związane z przyłączeniem w tym wysokość opłaty przyłączeniowej.  
3. Po wykonaniu przyłącza Wnioskodawca wnosi opłatę za przyłączenie na podstawie wystawionej przez 
AVRIO faktury.  
Krok trzeci - Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowe  
1. Instalację gazową wykonuje Wnioskodawca zlecając jej wykonanie uprawnionemu wykonawcy, na 
podstawie projektu i decyzji zezwalającej na budowę. Decyzję wydaje Starostwo Powiatowe w Koninie. 
Projekt opracowany przez uprawnionego projektanta powinien uwzględniać wytyczne zawarte w warunkach 
przyłączenia do sieci.  
2. Po zakończeniu budowy wykonawca poddaje instalację gazową próbie szczelności oraz dokonuje 
sprawdzenia sprawności działania przewodów kominowych i wentylacji, co potwierdza stosownymi 
protokołami.  
Krok czwarty - Podpisanie Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego i rozpoczęcie 
dostarczania paliwa gazowego  
1. Warunkiem koniecznym rozpoczęcia dostarczania Paliwa gazowego jest dostarczenie do AVRIO 
protokołu z przeprowadzonej próby szczelności oraz protokołu odbioru kominiarskiego przewodów 
dymowych i wentylacji a następnie podpisanie Umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego. 
Umowa reguluje termin rozpoczęcia dostawy i odbioru Paliwa gazowego.  
2. Umowy obowiązują od momentu ich podpisania, zaś opłaty za dostawę Paliwa gazowego będą naliczane 
od chwili rozpoczęcia jego dostarczania  
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