zgodnie z zawartą umową o przyłączenie do sieci gazowej.
Przyłączenie do sieci gazowej realizowane jest w terminie wynikającym z zapisów umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
Klient:
■■ przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego
lub punktu redukcyjnego (zgodnie z wydanymi warunkami
przyłączenia do sieci gazowej i projektem instalacji gazowej),
■■ realizuje budowę instalacji gazowej (od kurka głównego do
odbiorników paliwa gazowego), w tym montaż odbiorników paliwa gazowego, szafek gazowych na kurek główny
i układ redukcyjno-pomiarowy, np. gazomierz.
Klient z grupy B nie ponosi kosztów zakupu i montażu układu
pomiarowego oraz standardowej szafki na kurek główny lub
układ pomiarowy.
Do budowy instalacji gazowej i zamontowania odbiorników gazowych niezbędne jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, obejmującej budowę/przebudowę/rozbudowę instalacji
gazowej. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje terenowy
organ administracji publicznej.
Wykonywanie instalacji gazowej może się rozpocząć po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i trwać jednocześnie
z procesem realizacji przyłączenia do sieci gazowej.

■■ długości odcinka sieci służącego do przyłączenia Klienta

Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości
wynikającej z taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy
o przyłączenie do sieci gazowej.
Stawki opłat za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej spółki gazownictwa Klientów grupy B zamieszczono w poniższej tabeli:
Moc
przyłączeniowa
[m3/h]

Opłata ryczałtowa
za budowę odcinka sieci służącego
do przyłączenia
o długości do
15 m.b. [zł]

Stawka opłaty
za przyłączenie
za każdy metr
przyłącza powyżej
15 m [zł/m]

PSG sp. z o.o.
Oddział we
Wrocławiu

b ≤ 10

1920,20

77,80

PSG sp. z o.o.
Oddział w Zabrzu

b ≤ 10

1837,60

71,80

PSG sp. z o.o.
Oddział w Tarnowie

b ≤ 10

1754,70

62,70

krok 7/7

PSG sp. z o.o.
Oddział w
Warszawie

b ≤ 10

1932,00

78,50

Uruchomienie dostarczania paliwa gazowego.

PSG sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku

b ≤ 10

1942,20

79,70

Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w
terminie wskazanym w zawartej umowie kompleksowej jest
dostarczenie osobiście lub pocztą do Biura Obsługi Klienta
oświadczenia:
„Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym”.

PSG sp. z o.o.
Oddział w Poznaniu

b ≤ 10

1847,00

70,20

Po dostarczeniu tego dokumentu następuje montaż układu
pomiarowego i uruchomienie dostarczania paliwa gazowego
przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego). Od tego momentu Klient może korzystać z paliwa gazowego zgodnie z zawartą z PGNiG umową kompleksową dostarczania paliwa gazowego.
Ile kosztuje przyłączenie do sieci gazowej?
Opłaty za przyłączenie do sieci gazowej określa się odpowiednio dla grup przyłączeniowych. Klienci deklarujący pobór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego
wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego kwalifikowani są do grupy B.
Spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego)
ustala wysokość opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
dla Klientów grupy B na podstawie:
■■ wielkości mocy przyłączeniowej obliczanej na podstawie
deklarowanej mocy umownej,
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przyłącze gazowe

ubiegającego się o przyłączenie przy zastosowaniu standardowych elementów odcinków sieci.
Dla zobrazowania kosztów związanych z przyłączeniem do
sieci gazowej prezentujemy Taryfę z opłatami za przyłączenie
dla Klientów indywidualnych zasilanych z sieci dystrybucyjnej
(grupa B).

Spółka
gazownictwa
(operator systemu
dystrybucyjnego)

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa podatkowego.

Przykładowa kalkulacja opłaty za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej wg Taryfy poszczególnych oddziałów Polskiej
Spółki Gazownictwa sp. z o.o. – grupa B.
Charakterystyka przyłącza gazowego:
■■ deklarowana moc umowna: 4,0 m3/h,
■■ długość przyłącza: 19 m.b.
Opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej spółki gazownictwa w przybliżeniu może wynosić:
■■ PSG sp. z o.o. Oddział we Wrocławiu – 2745 zł brutto
■■ PSG sp. z o.o. Oddział w Zabrzu – 2613 zł brutto
■■ PSG sp. z o.o. Oddział w Tarnowie – 2466 zł brutto
■■ PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie – 2762 zł brutto
■■ PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku – 2781 zł brutto
■■ PSG sp. z o.o. Oddział w Poznaniu – 2617 zł brutto

przyłącz się do nas
to tylko 7 kroków

Dowiedz się więcej:
58 325 99 02

www.pgnig.pl

www.pgnig.pl
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przyłączenie
do sieci gazowej

preferowany moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej, tj. jednocześnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia lub
w terminie późniejszym od planowanego terminu rozpoczęcia poboru paliwa gazowego.

Jeśli zdecydowaliście się Państwo na korzystanie z gazu ziemnego – dokonaliście dobrego wyboru! Teraz pozostało 7 kroków,
aby zostać odbiorcą tego nowoczesnego, bezpiecznego, komfortowego i ekologicznego paliwa.

W przypadku gdy wnioskodawca deklaruje chęć zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci gazowej, jednocześnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej powinien
również dostarczyć:
■■ pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do
sieci gazowej (gdy umowa o przyłączenie do sieci gazowej
jest podpisywana przez osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS do reprezentowania przedsiębiorstwa) – oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np.
notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzona
kopia, jeśli pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu
notarialnego, lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do podpisania umowy (np. umowa spółki cywilnej).

Pośrednictwo PGNiG w procesie przyłączenia do sieci gazowej
poprzez sieć Biur Obsługi Klienta na terenie całego kraju zapewnia sprzedaż paliwa gazowego Klientom grupy przyłączeniowej B podgrupa I, tj. Klientom deklarującym odbiór paliwa
gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego
wysokometanowego lub do 25 m3/h gazu ziemnego zaazotowanego, pod warunkiem istnienia technicznych możliwości
dostawy i odbioru paliwa gazowego.
Działanie PGNiG Obrót Detaliczny w procesie przyłączenia do
sieci gazowej z upoważnienia Klienta ma na celu ułatwienie
przeprowadzenia procesu przyłączenia do sieci gazowej oraz
udzielenie Klientowi pomocy przy wypełnianiu, przekazywaniu
i odbieraniu dokumentów i odpowiedzi od spółki gazownictwa
pełniącej funkcję operatora systemu dystrybucyjnego.

krok 1/7
Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
dostępny jest w najbliższych dla miejsca zamieszkania Biurach
Obsługi Klienta oraz na stronie internetowej www.pgnig.pl
Wypełniony wniosek wraz z załącznikami można złożyć osobiście
w Biurze Obsługi Klienta lub wysłać pocztą. Osoba składająca
wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej
powinna załączyć następujące dokumenty:
■■ plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie
obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia,
instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie
sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego.
Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000,
uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek. Jeśli istnieje taka możliwość, to na opisanej powyżej mapie
należy zaznaczyć proponowaną lokalizację szafki gazowej
lub kotłowni gazowej.
Jeżeli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci
gazowej dotyczy wydania warunków przyłączenia dla nowo
budowanego przyłącza gazowego, to należy w nim określić
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W przypadku gdy wnioskodawcą jest firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dodatkowo należy
przedłożyć:
■■ numery: NIP, REGON oraz KRS lub CEIDG
Klient nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości/obiektu, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe, może
złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci
gazowej, w którym zaznacza opcję zapytania o możliwość
przyłączenia do sieci gazowej. W takim przypadku do składanego wniosku należy załączyć aktualną mapę sytuacyjną terenu do
celów informacyjnych lub opiniodawczych z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.
Wypełnić i złożyć wniosek może również osoba pisemnie upoważniona przez Klienta, tj. osoba posiadająca jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Obsługi Klienta.

krok 2/7
Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Jeżeli istnieją prawne, techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) wydaje warunki przyłączenia do sieci gazowej w terminie 21 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku
przez Klientów grupy przyłączeniowej B podgrupy I. Dokument
ten potwierdza istnienie technicznej możliwości przyłączenia potencjalnego Klienta do sieci gazowej.
W przypadku gdy spółka gazownictwa nie rozpatrzy pozytywnie
wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej,
oznacza to, że w chwili obecnej nie ma możliwości dokonania przyłączenia (np. brak sieci gazowej w pobliżu). Odroczenie

pozytywnej decyzji następuje np. do momentu pozyskania odpowiedniej liczby odbiorców paliwa gazowego.

Projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej Klient może
odebrać osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub otrzymać pocztą.

krok 3/7

Klient podpisuje umowę o przyłączenie do sieci gazowej, w której spółka gazownictwa określa m.in. nakłady na przyłączenie,
wysokość opłaty przyłączeniowej, obowiązki stron umowy oraz
termin realizacji inwestycji.

Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci
gazowej jest konieczne w przypadku, gdy Klient we wniosku
o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej wybrał
opcję zawarcia umowy o przyłączenie w terminie późniejszym.
Wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci
gazowej i jednoczesne złożenie go za pośrednictwem PGNiG
jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego Klientom grupy
przyłączeniowej B podgrupy I oraz podstawą do zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci gazowej ze spółką gazownictwa (operatorem systemu dystrybucyjnego).
Wypełniony wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci
gazowej wraz z załącznikami można złożyć osobiście w Biurze
Obsługi Klienta lub wysłać pocztą.
Osoba składająca wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie
do sieci gazowej powinna przedłożyć:
■■ 
pełnomocnictwo do podpisania umowy (gdy umowa
o przyłączenie do sieci gazowej jest podpisywana przez
osobę trzecią lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę
nieuprawnioną w KRS do reprezentacji przedsiębiorstwa)
– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, radcę prawnego, adwokata), lub niepotwierdzona kopia, jeśli
pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego, lub inny dokument, z którego wynika umocowanie
do podpisania umowy (np. umowa spółki cywilnej).
W przypadku gdy wnioskodawcą jest firma lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dodatkowo należy
przedłożyć:
■■ numery: NIP, REGON oraz KRS lub CEIDG

krok 4/7
Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
a podstawie wniosku o określenie warunków przyłączenia
N
do sieci gazowej lub wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz gwarancji zapewnienia sprzedaży
paliwa gazowego ze strony np. PGNiG spółka gazownictwa
(operator systemu dystrybucyjnego) przygotowuje projekt umowy
o przyłączenie do sieci gazowej, o ile istnieją prawne, techniczne
i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wstępnie
określone w wydanych warunkach przyłączenia do sieci gazowej.

krok 5/7
Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.
 celu zoptymalizowania procesu przyłączenia do sieci gaW
zowej PGNiG proponuje swoim Klientom zawarcie umowy
kompleksowej dostarczania paliwa gazowego już na etapie
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz na
etapie realizacji budowy instalacji gazowej.
Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego
gwarantuje Klientowi niezwłoczne uruchomienie dostarczania
paliwa gazowego po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia do sieci gazowej i po zakończeniu budowy/rozbudowy
instalacji gazowej.
Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego jest
przedłożenie oświadczenia: „Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym”.
Umowa kompleksowa dostarczania paliwa gazowego obowiązuje od momentu podpisania. Dostarczanie paliwa gazowego i wyliczanie opłat za pobrane paliwo gazowe będzie
następowało z dniem zainstalowania układu pomiarowego.
Klienci budujący instalację gazową w budynku, do którego doprowadzone jest paliwo gazowe, lub rozbudowujący istniejącą
instalację gazową o nowe odbiorniki gazowe po otrzymaniu
warunków przyłączenia do sieci gazowej zobowiązani są do
zawarcia nowej umowy kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego. Następnie, po zakończeniu robót budowlanych wykonanych zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę,
należy przedłożyć oświadczenie: „Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym” w celu uruchomienia dostarczania paliwa gazowego.

krok 6/7
Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz realizacja budowy instalacji gazowej.
Na tym etapie na bazie zawartej umowy strony realizują inwestycję:
Spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego)
przystępuje do realizacji procesu przyłączenia do sieci gazowej,
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