▌Przyłączenie do sieci gazowej
Jeśli zdecydowaliście się Państwo na korzystanie z gazu ziemnego dokonaliście dobrego wyboru!
Teraz pozostało jedynie 7 kroków, aby zostać odbiorcą tego nowoczesnego, bezpiecznego,
komfortowego i ekologicznego paliwa gazowego.
Dla wygody naszych Klientów PGNiG SA Pomorski Oddział Obrotu Gazem uzyskuje warunki
przyłączenia do sieci gazowej dla I (tj. Klientów deklarujących odbiór paliwa gazowego w ilości
nie większej niż 10m3/h).
PGNiG S.A. zapewnia paliwo gazowe Klientom korzystającym z pośrednictwa PGNiG S.A.
w obsłudze procesu przyłączania do sieci gazowej. Zapewnienie to dotyczy Klientów
deklarujących pobór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10m3/h gazu ziemnego
wysokomentanowego. W przypadku, gdy wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci
gazowej zostanie złożony bezpośrednio u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, Operator Systemu
Dystrybucyjnego informuje Klienta o konieczności zawarcia umowy kompleksowej
dostarczania paliwa gazowego lub umowy sprzedaży i dystrybucji.

▌Krok 1/7
Pobranie i złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dostępne są w najbliższych
dla miejsca zamieszkania Biurach Obsługi Klienta oraz na stronie PGNiG SA
Wymagany wniosek:


Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu
deklarującego pobór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h (I grupa
przyłączeniowa).

Do składanego Wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej należy załączyć:


plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą
używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci oraz
usytuowanie sąsiednich obiektów.(Wymagania te spełnia aktualna mapa sytuacyjna
terenu do celów informacyjnych w skali 1:500, 1:1000 lub 1:2000 z zaznaczonym
obiektem, do którego ma być doprowadzone paliwo gazowe)*

Jeżeli wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dotyczy wydania warunków
przyłączenia dla nowo budowanego przyłącza gazowego to należy w nim określić preferowany
moment zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej tj. jednocześnie z otrzymanymi
warunkami przyłączenia lub w terminie późniejszym planowanego terminu rozpoczęcia poboru
paliwa gazowego.
W przypadku, gdy wnioskodawca deklaruje chęć zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
gazowej niezwłocznie po otrzymaniu warunków przyłączenia do sieci gazowej powinien
również dostarczyć:





dokument tożsamości ( w przypadku przesłania dokumentów pocztą - kserokopia)**
aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(kopia)***
decyzję o nadaniu NIP bądź inny dokument urzędowy poświadczający NIP (kopia)***
numery: REGON oraz PKD***



pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest
podpisywana w imieniu osób trzecich 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. notariusz, radca prawny, adwokat), lub niepotwierdzona kopia - jeśli
pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.

Klient nieposiadający tytułu prawnego do nieruchomości/obiektu, do którego ma być
doprowadzone paliwo gazowe może złożyć również 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 z zaznaczonym miejscem odbioru paliwa gazowego.
Pracownicy Biur Obsługi Klienta są przygotowani, aby pomóc naszym Klientom wypełnić
wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla podmiotu deklarującego pobór
paliwa gazowego w ilości do 10 m3/h.
Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie
niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez spółkę
gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego)
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można złożyć osobiście lub wysłać pocztą na adres
właściwego Biura Obsługi Klienta.
Wypełnić i złożyć wniosek może osoba pisemnie upoważniona przez Klienta tj. osoba posiadająca
jego pełnomocnictwo, którego oryginał pozostaje w Biurze Obsługi Klienta.
*Odbiorcy, którzy posiadają doprowadzone do budynku paliwo gazowe nie musza załączać mapy sytuacyjnej terenu do celów informacyjnych lub
opiniodawczych.
**W przypadku, gdy Klient prześle wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej drogą korespondencyjną i dołączy kopię
dokumentu tożsamości, po przekazaniu kompletu dokumentów, Operator Systemu Dystrybucyjnego z chwilą zweryfikowania danych Klienta,
zniszczy kopię otrzymanego dokumentu tożsamości.
***Dotyczy przedsiębiorców ( w tym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

▌Krok 2/7
Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej.
Jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostawy paliwa gazowego Operator Systemu
Dystrybucyjnego wydaje „warunki przyłączenia do sieci gazowej” w terminie nie dłuższym
niż 30 dni dla I grupy przyłączeniowej1.
Dokument ten potwierdza możliwość przyłączenia potencjalnego Klienta do sieci gazowej.







Warunki przyłączenia do sieci gazowej są ważne przez okres roku od dnia ich
wydania. W tym terminie należy zawrzeć umowę o przyłączenie do sieci gazowej (jeśli
zachodzi taka konieczność) oraz uzyskać stosowną decyzję o pozwoleniu
na budowę/rozbudowę instalacji gazowej i prowadzić inwestycję zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego.
Warunki przyłączenia do sieci gazowej informują m.in. o tym, że w okresie ich
ważności spółka gazownictwa gwarantuje przepustowość sieci gazowej i środki
na finansowanie inwestycji związanej z przyłączeniem do sieci gazowej.
Jeżeli minie termin ważności warunków przyłączenia do sieci gazowej a Klient nie
rozpoczął realizacji inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
to ponownie musi się zwrócić z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia
do sieci gazowej.
Warunki przyłączenia do sieci gazowej można odebrać osobiście w Biurze Obsługi
Klienta lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.

Jeżeli spółka gazownictwa pozytywnie rozpatrzy wniosek i wyda warunki przyłączenia do sieci
gazowej, to dalszy etap procesu przyłączenia do sieci gazowej przedstawia się kolejno w Krokach
3,4,5,6 oraz 7.
W przypadku gdy Operator Systemu Dystrybucyjnego nie rozpatrzy pozytywnie wniosku 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 zainteresowanych Klientów.
*Klienci deklarujący odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego.

▌Krok 3/7
Pobranie i złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
W przypadku, gdy Klient we wniosku określonym w kroku 1 zaznaczył opcję zawarcia
umowy przyłączeniowej w terminie późniejszym pobiera i wypełnia wniosek o zawarcie umowy
o przyłączenie do sieci gazowej, a następnie przekazuje go z ew. innymi dokumentami
do BOK: We wniosku klient zaznacza preferowany sposób odbioru umowy.
Wypełnienie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej i jednoczesne złożenie go
za pośrednictwem PGNiG S.A. jest gwarancją sprzedaży paliwa gazowego Klientom I grupy
przyłączeniowej 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 lub wysłać pocztą na adres właściwego Biura Obsługi Klienta.
Wymagany wniosek:
 Wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej
Do składanego Wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej należy załączyć:
 Dokument tożsamości (w przypadku przesłania dokumentów pocztą - kserokopia)*
 Aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(kopia)**
 Decyzję o nadaniu NIP bądź inny dokument urzędowy poświadczający NIP (kopia)**
 Numery REGON oraz PKD**
 Pełnomocnictwo do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej (gdy umowa jest
podpisywana w imieniu osób trzecich 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. notariusz, radca prawny, adwokat) lub niepotwierdzona kopia - jeśli
pełnomocnictwo zostało udzielone w formie aktu notarialnego.
Dokładne wypełnienie wniosku i podanie wszystkich wymaganych informacji oraz dołączenie
niezbędnych dokumentów jest gwarancją rozpatrzenia kompletnego wniosku przez spółkę
gazownictwa.
* W przypadku, gdy Klient prześle wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej drogą korespondencyjną i dołączy kopię
dokumentu tożsamości, po przekazaniu kompletu dokumentów, Operator Systemu Dystrybucyjnego z chwilą zweryfikowania danych Klienta,
zniszczy kopię otrzymanego dokumentu tożsamości.
** dotyczy przedsiębiorców

▌Krok 4/7
Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
Na podstawie wniosku określenie warunków przyłączenie lub wniosku o zawarcie umowy
o przyłączenie do sieci gazowej oraz gwarancji sprzedaży paliwa gazowego np. ze strony PGNiG
S.A. 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.
Projekt umowy o przyłączenie do sieci gazowej Klient może odebrać osobiście w Biurze Obsługi
Klienta lub otrzymać pocztą na wskazany adres do korespondencji.
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 przyłączenia do sieci gazowej.

▌Krok 5/7
Zawarcie umowy kompleksowej dostarczenia paliwa gazowego.
W celu zoptymalizowania procesu przyłączenia do sieci gazowej PGNiG S.A. proponuje
swoim Klientom zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego już na etapie
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci gazowej oraz na etapie realizacji budowy/rozbudowy
instalacji gazowej.
Zawarcie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego gwarantuje Klientowi niezwłoczne
uruchomienie dostarczania paliwa gazowego po zakończeniu realizacji inwestycji przyłączenia
do sieci gazowej przez spółkę gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego)
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 naliczanie cen i opłat za pobrane paliwo gazowe będzie
następowało z dniem zainstalowania układu pomiarowego np. gazomierza.
Uwaga: 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 umowy
kompleksowej dostarczania paliwa gazowego a następnie po zakończeniu robót budowlanych
wykonanych zgodnie z wydaną decyzją o pozwoleniu na budowę przedłożyć oświadczenie
Zgłoszenie o gotowości wewnętrznej instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym
w celu uruchomienia dostarczania paliwa gazowego.

▌Krok 6/7
Realizacja umowy o przyłączenie do sieci gazowej.
Na tym etapie na bazie zawartej umowy strony realizują inwestycję:
 Spółka gazownictwa (operator systemu dystrybucyjnego) przystępuje do realizacji
procesu przyłączania do sieci gazowej 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:
o przygotowuje miejsce do zamontowania kurka głównego lub punktu redukcyjnego
(zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia do sieci gazowej i projektem
instalacji gazowej)
o realizuje budowę instalacji gazowej (od kurka głównego do odbiorników paliwa
gazowego), w tym montaż odbiorników paliwa gazowego, szafek na kurek główny
i układ pomiarowy np. gazomierz.

Do budowy/rozbudowy 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.
Wykonanie instalacji gazowej może się rozpocząć po otrzymaniu decyzji o pozwoleniu na budowę
i trwać jednocześnie z procesem realizacji przyłączenia do sieci gazowej.
Wykonana instalacja gazowa powinna być zgodna z: zatwierdzonym projektem budowlanym
instalacji gazowej, opinią kominiarską ( o ile jest potrzebna), wydanymi warunkami przyłączenia
do sieci gazowej, zgodą zarządcy/właściciela nieruchomości (dot. budynków wielorodzinnych),
decyzją o pozwoleniu na budowę/rozbudowę instalacji gazowej.
Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba posiadająca ważne uprawnienia
energetyczne w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Uprawnienia te wydają
uprawnione Komisje Kwalifikacyjne powoływane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

▌Krok 7/7
Uruchomienie dostawy paliwa gazowego.
Warunkiem uruchomienia dostarczania paliwa gazowego w terminie wskazanym w zawartej
umowie kompleksowej dostarczania paliwa gazowego jest dostarczenie osobiście lub pocztą
do Biura Obsługi Klienta oświadczenia:


Zgłoszenie gotowości instalacji gazowej do napełnienia paliwem gazowym

Po dostarczeniu tego dokumentu następuje montaż układu pomiarowego, napełnienie instalacji
gazowej paliwem gazowym i uruchomienie dostarczania paliwa gazowego przez spółkę
gazownictwa (operatora systemu dystrybucyjnego).
Od tego momentu Klient może korzystać z paliwa gazowego zgodnie z zawartą wcześniej umową
kompleksową dostarczania paliwa gazowego.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących procesu przyłączenia do sieci gazowej,
informacji udzielą pracownicy Biur Obsługi Klienta.
Ile kosztuje przyłączenie do sieci gazowej?
Dla zobrazowania kosztów związanych z przyłączeniem do sieci gazowej prezentujemy taryfę
z opłatami za przyłączenie dla klientów indywidualnych zasilanych z sieci rozdzielczej (I grupa
taryfowa). Opłatę za przyłączenie do sieci przesyłowej ustala się w umowie
o przyłączenie do sieci gazowej, a jej wysokość wynosi ¼ rzeczywistych nakładów poniesionych
na realizację standardowych elementów sieci.

Stawki opłat za standardowe przyłącze dla podmiotów i odbiorców przyłączanych
do sieci rozdzielczych.
Opłata ryczałtowa za
budowę odcinka sieci
służącego do przyłączania
o długości do 15 m w zł

Grupa odbiorców
w zależności od
zamówionej mocy d

d ≤ 10
10 < d ≤ 25
25 < d ≤ 65
65 < d ≤ 300
300 < d ≤ 600
600 < d ≤ 1000
d >1000
Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów
podatkowego.

Stawka opłaty za
przyłączenie za każdy
metr przyłącza powyżej
15 m w zł

1430
61
1430+32*(d-10)
72
1910+27*(d-25)
84
2990+21*(d-65)
97
7925+16*(d-300)
115
12725+12*(d-600)
137
17525+8*(d-1000)
171
i usług VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa

Schemat przykładowego przyłącza.

Rozliczenia i płatności za gaz ziemny.
Do rozliczeń z tytułu Umowy Kompleksowej Dostarczenia Paliwa Gazowego mają zastosowanie
ceny, stawki opłat i zasady ich stosowania zawarte w Taryfie dla Paliw Gazowych, przewidziane
dla grupy taryfowej, do której został zakwalifikowany Klient. Należności z tytułu dostarczenia
paliwa gazowego regulowane są na podstawie faktur wystawianych przez Sprzedawcę,
w terminie wskazanym na fakturze, nie dłuższym niż 14 dni od daty wystawienia faktury.
Rozliczanie ilości dostarczonego paliwa gazowego odbywa się na podstawie odczytów
rzeczywistych wskazań gazomierza w okresach ustalonych w Taryfie. Ilość i częstotliwość
odczytów zależy od grupy taryfowej przypisanej klientowi.

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

