Gazyfikacja m. Dąbrowa Białostocka

Oddział Zakład Gazowniczy w Białymstoku

Informujemy, że gazyfikacja Dąbrowy Białostockiej w chwili
obecnej jest na etapie realizacji oraz została podzielona na 3
zadania:
Zadanie 1: Zaprojektowanie i wybudowanie tymczasowej stacji
regazyfikacji LNG na działce o numerze geodezyjnym 69/12.

Planowany termin wybudowania stacji: III kw. 2020r.
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Zadanie 2: Budowa sieci gazowej
średniego ciśnienia na terenie
m. Dąbrowa Białostocka.

Firma realizująca: Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe ODPOL Odolak
Sylwester Robert
Planowany termin realizacji:
Etap I: do 15.12.2020r.
Etap II: do 30.09.2021r.
Ulice ujęte w koncepcji gazyfikacji:
ul. H. Sienkiewicza, ul. Solidarności, M. Konopnickiej, Wojska Polskiego, Małyszówka,
Lipowa, Klonowa, Sportowa, Łąkowa, 3 Maja, Armii Krajowej, Szkolna, Południowa, Sulika,
Jana Pawła II, Tadeusza Kościuszki, 1000-lecia Państwa Polskiego, Fordona,
Krzyżanowskiego, Gen. W. Sikorskiego, Wesoła, G. Kunawina, Ogrodowa, Obwodowa,
Słoneczna, 11-go Listopada, M. C. Skłodowskiej, A. Mickiewicza, J. Słowackiego,
Osiedlowa, Polna, M. Kopernika, Wąska, Leszczynowa, Sosnowa, Dębowa
Łącznie sieci gazowej: ok. 12,2 km
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Zadanie 3: Zaprojektowanie i wybudowanie docelowej stacji
regazyfikacji LNG oraz stacji RP na działce o numerze
geodezyjnym 69/12.
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Koncepcja sieci gazowej na terenie
Dąbrowy Białostockiej

LEGENDA
Etap I sieci gazowej
Etap II sieci gazowej
Lokalizacja stacji LNG
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Proces przyłączenia do sieci gazowej
W Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o., obowiązują jednolite zasady
przyłączania do sieci gazowej.
Etapy procesu przyłączenia:
• przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o udzielanie informacji o możliwości
przyłączenia czy wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej,

• określanie i wydawanie informacji, warunków przyłączenia do sieci
gazowej,
• przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy o przyłączenie
do sieci gazowej,
• zawieranie umów o przyłączenie do sieci gazowej
Określając warunki przyłączania obiektu do sieci gazowej Spółka
ocenia inwestycję pod kątem technicznym i ekonomicznym.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej
Obowiązki PSG wynikające z zawartej umowy przyłączeniowej:
• wykonanie projektu budowlanego sieci gazowej oraz uzyskanie wszystkich
niezbędnych zgód, pozwoleń oraz praw do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane,
• wybudowanie sieci gazowej wraz z przyłączami,
• zakup i zainstalowanie szafki gazowej, reduktora oraz gazomierza,
• dotrzymanie terminów realizacji umowy.
Obowiązki Klienta wynikające z zawartej umowy o przyłączenie:
• wniesienie opłaty przyłączeniowej wg obowiązującej w dniu zawarcia
umowy przyłączeniowej Taryfy dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego,
• wykonanie projektu oraz wybudowanie wewnętrznej instalacji gazowej,
• zakup urządzeń gazowych, które docelowo będą podłączone do instalacji
gazowej,
• wybór sprzedawcy paliwa gazowego, rozpoczęcie poboru paliwa
gazowego zgodnie z terminem wskazanym w umowie.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

Poniżej przedstawiamy stosunek poszczególnych paliw w odniesieniu
do 1 m3 gazu ziemnego:

Jednostka miary
1 [l]
1 [kg]
1 [kg]
1 [kg]
1 [kg]
1 [GJ]
1 [kg]

Rodzaj wykorzystywanego
nośnika energii

Gaz ziemny [m3]

olej opałowy
węgiel

1,1

zrębki drzewa
pelet
drewno
ciepło miejskie
miał węglowy

0,4

0,8
0,51
0,4
25,3
0,7
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Proces przyłączenia do sieci gazowej
Zgodnie z obowiązującą Taryfą nr 8 opłata przyłączeniowa wynosi:
2 030,60 zł netto = 2 497,64 zł brutto

(dot. przyłączy o długości do 15 metrów i odbiorców, u których moc
przyłączanych urządzeń nie przekracza mocy 10m3/h)
Koszt budowy sieci gazowej jest ponoszony przez Przedsiębiorstwo
Gazownicze.
W przypadku odbiorców, u których moc przyłączanych urządzeń
jest większa niż 10m3/h – opłata przyłączeniowa jest uzależniona
od zadeklarowanej mocy.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej
Polska Spółka Gazownictwa stworzyła dla swoich klientów nowe możliwości załatwiania
spraw związanych z przyłączaniem do sieci gazowej.
Dzięki Portalowi przyłączeniowemu wszyscy zainteresowani korzystaniem z gazu ziemnego
będą mogli złożyć odpowiednie dokumenty z dowolnego miejsca i przez 24 godziny na dobę.
To innowacyjne rozwiązanie daje też możliwość kontrolowania przebiegu poszczególnych
etapów procesu przyłączeniowego, m.in. za pomocą bezpłatnych powiadomień SMS lub
e-mail. Na portalu będzie można między innymi:
•złożyć wniosek o określenie warunków i możliwości przyłączenia do sieci gazowej,
•złożyć wniosek o zawarcie umowy o przyłączenie,
•sprawdzić bieżące informacje o etapach i postępie pracy przyłączeniowych,
•uzyskać dokumenty końcowe oraz fakturę za przyłączenie.
Portal przyłączeniowy to bezpieczeństwo, ale też oszczędność czasu i wygoda. Wydawane
przez Spółkę dokumenty będą akceptowane elektronicznie, czyli bez tradycyjnego podpisu.
W każdej chwili będzie można je pobrać, wydrukować lub przesłać dalej. Jedynie zawarcie
umowy o przyłączenie wymagało będzie tradycyjnej formy pisemnej.
Portal dostępny jest pod adresem: przylaczenie.psgaz.pl
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Proces przyłączenia do sieci gazowej
Podpisanie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

Polska Spółka Gazownictwa nie jest sprzedawcą paliwa gazowego, jest
jego dystrybutorem.
Lista sprzedawców paliwa gazowego dostępna jest na stronie www.psgaz.pl
w zakładce: Dla Klienta → Sprzedawca paliwa gazowego.
Ostatnim krokiem jest dostarczenie do PSG Zgłoszenia gotowości instalacji
do napełnienia paliwem gazowym za pośrednictwem Sprzedawcy gazu lub
bezpośrednio w najbliższej jednostce obsługi klienta PSG.
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Proces przyłączenia do sieci gazowej

Zapraszamy na stronę internetową Spółki:

www.psgaz.pl

w zakładce dla Klienta zawarte są szczegółowe informacje
dotyczące procesu przyłączania
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Proces przyłączenia do sieci gazowej
W przypadku pytań odnośnie złożonych wniosków
o przyłączenie do sieci gazowej:
Magdalena Butkiewicz, tel. 85 675 68 24,
e-mail: magdalena.butkiewicz@psgaz.pl

W przypadku pytań odnośnie realizacji zawartych
umów o przyłączenie do sieci gazowej:
Andrzej Tyszkiewicz, tel. 85 664 59 34,
e-mail: Andrzej.tyszkiewicz@psgaz.pl

14

Dziękujemy za uwagę!

