Korzystanie z gazu ziemnego
to komfort, ekologia, ekonomia

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. (PSG) jest największą ze spółek
Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ok. 11 tys. pracowników. Swoim
działaniem obejmuje teren całej Polski. Zgodnie z nową Strategią PSG
na lata 2016–2022 struktura PSG to:

Gaz ziemny jest paliwem
pochodzącym ze złóż naturalnych
Jest bezwonny, bezbarwny
i lżejszy od powietrza.

Gaz ziemny jest paliwem ekologicznym
Przy jego spalaniu emitowany jest przetwarzany przez
rośliny dwutlenek węgla – CO2 oraz śladowe ilości
innych zanieczyszczeń.
Jest również paliwem wydajnym,
wygodnym i bezpiecznym.

Centrala
w Warszawie

Gaz ziemny służy do ogrzewania,
podgrzewania, gotowania, chłodzenia
oraz może być przetwarzany w inne
rodzaje energii

17 Oddziałów
Zakładów Gazowniczych

172 Gazownie oraz
52 Placówki Gazownicze

Rozwój gospodarczy Polski zależy w dużej mierze od stopnia zgazyfikowania obszarów słabo
rozwiniętych. Tam, gdzie jest gazociąg, rozwija się przedsiębiorczość.
PSG do 2022 r. zamierza zrealizować plan gazyfikacji 74 nowych gmin oraz przyłączyć do sieci
ok. 350 tys. odbiorców. Obecnie na 2479 gmin w Polsce tylko 1434 gminy są zgazyfikowane.
Aby dążenia PSG mogły zakończyć się powodzeniem, istotny jest kontakt z przyszłymi
odbiorcami gazu oraz z władzami lokalnymi w celu właściwego planowania rozbudowy sieci
gazowej.

Ogrzewanie gazem ziemnym to:

możliwość
szybkiego włączenia
w każdej chwili

krótki czas
nagrzewania

praca
bez dymu
i spalin

wygodna
obsługa

Więcej informacji na www.psgaz.pl

Przyłącz się
brak
konieczności
magazynowania

łatwość
określania kosztów
ogrzewania

opłata
za rzeczywiste
zużycie, a nie
za prognozę

do 7 milionów odbiorców gazu
PSG jest Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Sieci Gazu Ziemnego
w Polsce. Jest największym w Europie operatorem systemu dystrybucyjnego gazu.
Poprzez sieć gazociągów o długości ok. 180 tys. km PSG w sposób bezpieczny
i niezawodny dostarcza prawie 11 mld m3 gazu rocznie do ok. 7 mln odbiorców.

więcej na:

www.psgaz.pl

Jak przyłączyć się do sieci gazowej PSG?

Schemat podłączenia gazu

2. Podpisz umowę
o przyłączenie
do sieci

1. Złóż wniosek
i odbierz warunki
Druk Wniosku o określenie warunków
przyłączenia do sieci gazowej oraz
dodatkowe informacje znajdziesz na
stronie internetowej www.psgaz.pl
w zakładce Dla Klienta. Tam też znajduje
się kalkulator zużycia gazu. Jeśli
preferujesz osobisty kontakt, przyjdź do
jednostki obsługi Klienta Polskiej Spółki
Gazownictwa. Adres najbliższej jednostki
znajdziesz na naszej stronie internetowej
w zakładce Kontakt > Kontakt
telefoniczny.
Gdy nasze analizy potwierdzą,
że w Twoim przypadku spełnione są
wymogi techniczne i ekonomiczne
odnośnie możliwości dostarczania gazu,
otrzymasz od PSG Warunki przyłączenia
do sieci gazowej. Dowiesz się również,
ile wynosi szacunkowa wysokość
opłaty za przyłączenie.
Określenie warunków przyłączenia
jest bezpłatne.

Masz już Warunki przyłączenia do
sieci gazowej. Teraz czas, by złożyć
wniosek o zawarcie Umowy
o przyłączenie do sieci gazowej.
Znajdziesz go na stronie internetowej
www.psgaz.pl w zakładce Dla
Klienta.
Na podstawie tej umowy PSG
zaprojektuje i wybuduje sieć gazową
wraz z przyłączem, szafką gazową
i układem pomiarowym.
Kiedy wszystko będzie gotowe,
prześlemy Ci powiadomienie
o zakończeniu realizacji Umowy
o przyłączenie oraz fakturę za
opłatę za przyłączenie.

3. Przygotuj się
do uruchomienia
dostawy gazu
Do Ciebie należy przygotowanie domu
lub obiektu w taki sposób, byś mógł
korzystać z gazu. W tym celu musisz mieć
wewnętrzną instalację gazową, wybudowaną
zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Znajdź więc wykonawcę z uprawnieniami
niezbędnymi do wykonania instalacji
gazowej.

4. Podpisz
ze sprzedawcą umowę
dostarczania
paliwa gazowego

instalacja gazowa

Polska Spółka Gazownictwa nie jest
sprzedawcą gazu, ale zajmuje się jego
dostarczaniem poprzez sieć gazociągów.
Abyś mógł korzystać z gazu, musisz wybrać
sprzedawcę.

licznik gazowy

szafka gazowa

Lista sprzedawców paliwa gazowego znajduje
się na stronie www.psgaz.pl w zakładce Dla
Klienta.
Kiedy już wybierzesz sprzedawcę, zgłoś do nas
gotowość instalacji gazowej do napełnienia
paliwem gazowym. Aby to zrobić, skorzystaj
z druku Zgłoszenia gotowości instalacji
gazowej do napełnienia paliwem gazowym,
który wysłaliśmy Ci wcześniej wraz
z powiadomieniem o zakończeniu realizacji
Umowy o przyłączenie. Dostarcz do PSG
wypełniony druk. Możesz to zrobić
samodzielnie w najbliższej jednostce obsługi
Klienta PSG albo za pośrednictwem
sprzedawcy gazu.
Ostatnim krokiem jest założenie gazomierza.
Podczas montażu musi być obecna osoba
pełnoletnia, która podpisała umowę ze
sprzedawcą gazu lub jej pełnomocnik.

przyłącze

przyłącze PSG

instalacje odbiorcy gazu

gazociąg

Więcej informacji na temat możliwości i zasad przyłączenia do sieci gazowej PSG możesz uzyskać
w najbliższej jednostce obsługi Klienta PSG, na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce
Dla Klienta lub zadając pytanie poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce Kontakt.
Szczegóły na temat pobierania opłat za przyłączenie znajdziesz w obowiązującej taryfie dostępnej na
stronie internetowej www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta > Taryfa.

