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Drogi Kliencie:
Firma DTE Energy zakończyła modernizację infrastruktury 
gazu ziemnego w Twoim domu. W tym czasie nasze ekipy 
najprawdopodobniej uszkodziły część Twojego trawnika, 
architektury krajobrazu lub betonu. 

 •  Wprowadzono tymczasową poprawkę do czasu 
zakończenia procesu trwałej naprawy uszkodzonego mienia. 
W środku możesz zapoznać się z przykładowymi zdjęciami 
oraz instrukcjami pielęgnacji. 

   Jeżeli posiadasz podziemny system nawadniania 
trawnika, możliwie jak najszybciej sprawdź, czy działa on 
prawidłowo. Jeżeli Twój podziemny system nawadniania 
uległ uszkodzeniu, skontaktuj się z nami na podany numer 
telefonu. 

   Naprawa uszkodzeń będzie przeprowadzana w okresie od 
maja do października. W tym czasie naprawa uszkodzonego 
mienia trwa na bieżąco, tuż po ukończeniu modernizacji 
infrastruktury gazowej na poszczególnych ulicach,  
w zależności od panujących warunków atmosferycznych. 
Chcielibyśmy, aby przywrócenie pierwotnego stanu 
nastąpiło w ciągu 30 dni od zakończenia przeprowadzonej 
modernizacji.

   Ze względu na warunki atmosferyczne w okresie od 
listopada do kwietnia możliwe jest wprowadzenie tylko 
tymczasowego odnowienia. Naprawa ostateczna 
uszkodzonych posesji rozpocznie się, gdy tylko pozwolą na 
to warunki pogodowe i o ile temperatura będzie sprzyjająca, 
zostanie ukończona do 30 czerwca
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MODERNIZACJA 
INFRASTRUKTURY 
GAZOWEJ 
ZAKOŃCZONA

DZIĘKUJEMY CI
ZA TWOJĄ CIERPLIWOŚĆ 
PODCZAS MODERNIZACJI!
PRZYPOMINAMY, ŻE:

•  Naprawa uszkodzonego mienia będzie przeprowadzana 
etapami: w związku z tym DTE będzie potrzebować na jej 
ukończenie nawet kilku tygodni.

•  Jak najszybciej sprawdź swój podziemny system 
nawadniania trawnika i zawiadom nas, jeśli zauważyłeś w 
niej jakiekolwiek uszkodzenia.

• Podlewaj nasiona trawy dwa razy dziennie.

• Staraj się nie wchodzić na świeży beton przez 48 godzin.

 
Dziękujemy za zaufanie firmie DTE Energy.

MASZ PYTANIA?
�Zadzwoń: 313.270.9240

Przedstawiciele DTE są dostępni od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jeśli zadzwonisz o innej porze, zostaw nam wiadomość,  
a odpowiedzi udzielimy Ci w ciągu dwóch dni roboczych.

Często zadawane pytania:��
dteenergy.com/gasrenewal

MASZ PYTANIA?
 Zadzwoń: 313.270.9240
Przedstawiciele DTE są dostępni od poniedziałku do piątku,  
w godzinach od 8:00 do 16:00. 

Jeśli zadzwonisz o innej porze, zostaw nam wiadomość,  
a odpowiedzi udzielimy Ci w ciągu dwóch dni roboczych.

Często zadawane pytania:  
dteenergy.com/gasrenewal

dteenergy.com/gasrenewal

Disponible en español

Available in Arabic 

 EN: Available in Polishمتوفر باللغة العربیة
 
Dostępne w języku polskim 
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Etap 1
Na miejscu wprow-
adzana jest poprawka 
tymczasowa.

Etap�2
Następuje naprawa 
powierzchni 
twardych, na przykład 
betonowych.

POPRAWKA TYMCZASOWA
Po zmodernizowaniu Twojej instalacji gazowej, dopóki nie zostanie 

zrealizowana ostateczna naprawa uszkodzonego mienia, na miejscu 
zostanie wprowadzona poprawka tymczasowa.

Przywrócenie pierwotnego stanu chodników, 
podjazdów i ulic

Po poprawce tymczasowej zostanie wykonana naprawa 
powierzchni twardych, takich jak chodniki i podjazdy.

Wylany świeży beton wymaga kilkudniowego okresu 
schnięcia.

Prosimy przestrzegać poniższych wytycznych:

  •  Nie chodzić po nowym betonie przez 48 godzin
  •  Nie jeździć po nowym betonie przez 7 dni

Przywrócenie pierwotnego stanu trawników 
Po wylaniu i wyschnięciu nowego betonu pracownicy 
DTE Energy wykonają prace związane z plantowaniem 
uszkodzonych obszarów trawnika i posianiem nowej trawy. 
Po wykonaniu tych prac na świeżo wysianym trawniku 
zostanie położona słoma.

Prosimy przestrzegać poniższych wytycznych:

  •  Podlewać dwa razy dziennie

  •  Nie przycinać trawy, dopóki jej wysokość nie  
osiągnie 4 cali.

  •  Nie chodzić ani nie jeździć po nowej trawie.

W Twojej gestii leży podlewanie świeżo położonego 
trawnika, aby nowa trawa mogła urosnąć. DTE nie ponosi 
odpowiedzialności za podlewanie i nie daje żadnej 
gwarancji na wzrost nowej trawy.

WSZYSTKIE PRACE ZWIĄZANE 
Z NAPRAWĄ USZKODZONEGO 
MIENIA PRZEPROWADZANE SĄ 
ETAPAMI:

NAPRAWA OSTATECZNA

Etap 3
Miękkie 
powierzchnie, takie 
jak trawa i elementy 
krajobrazu, zostaną 
wymienione.

PRZYWÓRCENIE PIERWOTNEGO STANU TRAWNIKA
Po ukończeniu naprawy nawierzchni betonowej zostaną wykonane 

prace związane z plantowaniem terenu i sianiem trawy.


