
Creative Files: 19-DTE-1130/R0 > 2019-03-27-DTE1130-Polish-Letter-R0.indd

Bleed -0.125  Trim 8.5x11  |  Page 1 of 1  |  Rev0  |  2019-03-27

REVISIONS DUE TO AGENCY 2019-03-28 

DT ____  CR ____  TR ____  PR ____  AE ____

DTE Energy modernizuje  
infrastrukturę gazu ziemnego

Dotyczy: Modernizacja infrastruktury gazu ziemnego
Adres
Adres
 
Drogi/Droga xx,
DTE Energy wkrótce przeprowadzani w Twojej okolicy 
modernizację infrastruktury gazu ziemnego. Starzejące się linie 
gazu zastąpimy nowoczesnymi rurami o długiej trwałości, aby 
zapewnić bezpieczną i niezawodną dostawę gazu teraz i  
w przyszłości.

Modernizacja przewiduje przeniesienie wyposażenia znajdującego 
się wewnątrz Twojego domu na zewnątrz. Aby było to możliwe, 
potrzebujemy dostępu do Twojego domu (patrz etap trzeci). 
Gazomierze umieszczone na zewnątrz budynków sprawią, że 
pracownicy DTE nie będą musieli wchodzić do Twojego domu 
w celu przeprowadzenia konserwacji liczników czy dokonania 
odczytów, dzięki czemu kompleksowe kontrole liczników będą 
mogły być przeprowadzane częściej. Prace te nie wiążą się  
z jakimikolwiek kosztami po Twojej stronie.  

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące modernizacji, prosimy  
o kontakt z nami, korzystając z podanego poniżej numeru telefonu.  

 
 
Bryan Valrance 
Manager, Gas Operations, DTE Energy

dteenergy.com/gasrenewal

Disponible en español

Available in Arabic 

 EN: Available in Polishمتوفر باللغة العربیة
 
Dostępne w języku polskim 
 

Czego można się spodziewać
ETAP PIERWSZY: Zawiadomienie 
•  Jest to pierwsze zawiadomienie; prace 

modernizacyjne rozpoczną się za około 2 – 3 
tygodnie.

•  Podczas modernizacji będziemy informować o 
postępach za pomocą zawieszek na klamkę, 
osobiście lub na stronie Nextdoor.com

•  Status swojego budynku można sprawdzić tutaj: 
dteenergy.com/gasrenewalmaps

ETAP DRUGI: Instalacja nowych linii 
gazowych
•  Nowe główne linie gazowe będą instalowane 

w pobliżu ulicy, a do budynków zostaną 
doprowadzone nowe linie serwisowe.

•  Chodniki oraz trawniki mogą zostać uszkodzone.
Dopóki nie zostanie wykonana trwała naprawa, 
zostanie zastosowane rozwiązanie tymczasowe.

ETAP TRZECI: Przeniesienie wewnętrznego 
licznika na zewnątrz
•  Gazomierze znajdujące się wewnątrz budynków 

zostaną przeniesione na zewnątrz, tam gdzie 
linia gazowa wchodzi do domu (w razie potrzeby 
zostanie ona zmodernizowana).

•  Pracownik DTE zapuka do Twoich drzwi, aby –  
w trakcie procesu przebudowy na Twojej ulicy – 
zaplanować dogodny termin przeniesienia Twojego 
licznika. Jeśli nie zastaniemy Cię w domu, na 
klamce drzwi zostawimy zawieszkę z danymi 
kontaktowymi

•  Jeżeli Twój licznik znajduje się już na zewnątrz, 
DTE pojawi się u Ciebie dopiero po zakończeniu 
instalacji, aby dostosować Twoje urządzenia. 
Powiadomimy Cię, jak zaplanować to spotkanie po 
zakończeniu modernizacji.

•  Podczas tego etapu dostawa gazu zostanie 
przerwana na 2 – 3 godziny.

ETAP CZWARTY: Naprawa 
uszkodzonego mienia 
•  DTE przywróci do pierwotnego stanu wszystkie 

uszkodzone chodniki, trawniki, elementy krajobrazu 
i podjazdy w ciągu 30 dni od zakończenia prac,  
w okresie od maja do października.

•  Jeżeli modernizacja zostanie ukończona w okresie 
od listopada do kwietnia, tymczasowe rozwiązanie 
pozostanie na miejscu wykonywanych prac, dopóki 
warunki atmosferyczne nie pozwolą na wykonanie 
trwałej naprawy. Wszelkie prace naprawcze 
zostaną zakończone do 30 czerwca.
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Sprawdź swój status: dteenergy.com/gasrenewalmaps

Często zadawane pytania: dteenergy.com/gasrenewal

Kontakt: 313.270.9240 
Przedstawiciel DTE jest dostępny w godzinach od 8:00 do 16:00 
od poniedziałku do piątku. Zostaw wiadomość, jeśli zadzwonisz  
o innej porze.

MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY 
GAZOWEJ DTE
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