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PROCES INWESTYCYJNY

Budowa  sieci gazowej wraz z przyłączami gazu:

Zebranie informacji o potencjalnym zużyciu paliwa gazowego,

Opracowanie koncepcji gazyfikacji wraz z analizą ekonomiczną i techniczną,

Wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej,

Podpisanie umów przyłączeniowych,

Wykonanie projektu sieci gazowej wraz z przyłączami gazu, 

Uzyskanie pozwolenia na budowę sieci gazowej,

Wykonanie sieci gazowej wraz z przyłączami gazu.
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Przeprowadzenie analiz
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Istotne etapy :

Analiza techniczna, określająca możliwości 
techniczne zasilenia w gaz ziemny badanego 
obszaru;

Analiza ekonomiczna, określająca opłacalność 
inwestycji na podstawie zebranych ankiet i 
wniosków  w perspektywie 20 lat;

Określenie przewidywanego terminu 
wykonania inwestycji



Realizacja inwestycji
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Wydanie warunków przyłączenia do sieci 
gazowej

Zawarcie umowy przyłączeniowej

Zlecenie i wykonanie dokumentacji projektowej

Uzyskanie pozwolenie na budowę sieci 
gazowej wraz z przyłączami

Wykonanie sieci gazowej wraz z przyłączami



TARYFA DLA PALIW GAZOWYCH 
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Opłata ryczałtowa za

budowę przyłącza

w warunkach

standardowych do 15 mb.

Stawka opłaty za

przyłączenie za każdy

metr przyłącza

Powyżej 15 mb.

Netto 1.837,60 zł Netto 71,80 zł

z VAT 2260,25 zł z VAT 88,31 zł



SIEĆ – PRZYŁĄCZE - INSTALACJA



INSTALACJA WEWNĘTRZNA
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Budowa wewnętrznej instalacji gazowej:

 Wypełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej,

 Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej,

 Uzyskanie pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji gazowej,

 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej,

 Podpisanie umowy o dostawę gazu,

 Zagazowanie paliwem gazowym wewnętrznej instalacji gazowej.



PORÓWNANIE NOŚNIKÓW ENERGII DLA 
BUDYNKU JEDNORODZINNEGO
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Budynek jednorodzinny dobrze izolowany o powierzchni 120m²:

średnie roczne zużycie gazu ziemnego ok. 2000 m³
-4250zł/rok

średnie roczne zużycie węgla (eko-groszek) ok. 3,2 ton 
-2760zł/rok

średnie roczne zużycie oleju opałowego ok. 2000 dm³ 
-4600zł/rok

średnie roczne zużycie peletu ok. 4,1 ton
-3100zł/rok

*Źródło: www.cdc24.pl/kalkulator



Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego 
NR V/36/1/2017 z dnia 07.04.2017r.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 wrzesień 2017r.

• Zakaz stosowania m.in. :

 Węgla brunatnego,

 Mułów i flotokoncentratów węglowych,

 Drewna o wilgotności przekraczającej 20%,

• Wymiana starych piecy, kotłów do 2028r. na kotły 5  klasy.



STRONA  INTERNETOWA
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Podsumowanie i Pytania



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


