
Szanowni Państwo,  

 

WYDANIE WARUNKÓW: 

Celem przyłączenia do sieci gazowej wystarczy tylko złożyć : 

• Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej ( załącznik nr 1 ) lub  

• Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej ( załącznik nr 2 ),  

których wzór przesyłamy w załączeniu.  

Przypominamy! 

Wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej lub oświadczenia o możliwości przyłączenia  do sieci 

gazowej jest bezpłatne i nie zobowiązuje do zawarcia umowy o przyłączenie. 

Rodzaje wniosków: 

1) wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej dla Klienta, który będzie 

odbierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m3/h albo gaz ziemny 

zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h - grupa przyłączeniowa B podgrupa I.            

Ta ilość z powodzeniem wystarcza do przygotowywania posiłków i ogrzewania domu 

jednorodzinnego. 

2) Wniosek o określenie możliwości przyłączenia do sieci gazowej dotyczy zapytania w sytuacji 

kiedy Klient nie posiada tytułu prawnego, a chciałby sprawdzić, czy do nieruchomości, którą 

planuje kupić można doprowadzić gaz. 

 

Pamiętaj! 

Do każdego wniosku należy załączyć: 

• Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanej nieruchomości 

względem istniejącej sieci gazowej i usytuowanie sąsiednich obiektów.  

Może to być mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 

uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.  

Na mapie należy zaznaczyć znakiem „ x „ proponowaną lokalizację szafki gazowej.   

(akceptujemy kopie mapy ), 

• Opcjonalnie pełnomocnictwo, jeżeli wniosek będzie podpisywany przez osobę trzecią                 

lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS, dostarcz również oryginał 

pełnomocnictwa do podpisania umowy o przyłączenie do sieci gazowej lub jego kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę zaufania publicznego (np. notariusza, 

radcę prawnego, adwokata) lub niepotwierdzoną kopię, jeśli pełnomocnictwo zostało 

udzielone w formie aktu notarialnego. 

 

Jeżeli nieruchomość ma już doprowadzone przyłącze gazowe, to nie ma potrzeby załączania                       

do wniosku planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego. 

Kiedy istnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowego, wydajemy warunki 

przyłączenia do sieci gazowej w terminie nie dłuższym niż 30 dni. 

 



ZAWARCIE UMOWY: 

Jeśli na wniosku o warunki Klient zaznaczy opcję zawarcia umowy o przyłączenie lub zadeklaruje 

planowany termin odbioru gazu poniżej 12 miesięcy od daty jego złożenia, do warunków przyłączenia 

załączymy projekt umowy o przyłączenie w terminie 14 dni od daty ich wydania.  

Istnieje możliwość złożenia odrębnego Wniosku o zawarcie Umowy o przyłączenie do sieci gazowej        

w terminie późniejszym ( załącznik nr 3 ). 

KOSZTY: 

Na koszt przyłączenia składają się: opłata za przyłączenie wynikająca z aktualnej Taryfy ( załącznik nr 4) 

oraz koszty związane z zaprojektowaniem i wybudowaniem instalacji gazowej na Twojej 

nieruchomości. 

GOTOWE PRZYŁĄCZE: 

W momencie kiedy mamy już wybudowane przyłączę na swojej nieruchomości, należy wykonać 

projekt instalacji gazowniczej (od skrzynki do domu wraz z całym przebiegiem instalacji). Po otrzymaniu 

projektu od firmy, należy zatrudnić osobę, która posiada uprawnienia do montażu instalacji.  

UMOWA: 

Kiedy mamy już gotową instalację wraz z piecem należy wykonać: 

-próbę szczelności,  

-opinię kominiarską 

Zgłosić gotowość do podłączenia się do gazu ( Zawarcie umowy kompleksowej z wybranym 

sprzedawcą) 

Po zawarciu umowy, w ciągu 14 dni zostaje zamontowany gazomierz.  

Wniosek o wydanie warunków/ zawarcie umowy można złożyć: 

- osobiście lub korespondencyjnie ( lista naszych jednostek dostępna jest pod adresem ): 

• https://www.psgaz.pl/aktualnosci/wznawiamy-bezposrednia-obsluge-klientow 

- przez portal przyłączeniowy ( Portal poprowadzi Państwa poprzez cały proces przyłączeniowy): 

• https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage 

 

Wszystkie niezbędne informacje możecie Państwo uzyskać dodatkowo: 

• Telefonicznie pod numerem 61 8 545 100  

( w godz. 7-18 od poniedziałku do piątku ), 

 

• Na stronie internetowej: 

https://www.psgaz.pl/dla-klienta#przylaczenie-do-sieci-gazowej 

 

 

 

Dziękujemy za zaufanie i wybór gazu ziemnego – bezpiecznego i ekologicznego źródła energii. 

https://www.psgaz.pl/aktualnosci/wznawiamy-bezposrednia-obsluge-klientow
https://przylaczenie.psgaz.pl/homepage
https://www.psgaz.pl/dla-klienta#przylaczenie-do-sieci-gazowej


 


