
Jak zostać Klientem PGNiG 

- informacje ogólne.



PRZYJAZNY ŚRODOWISKU

KOMFORTOWY I EKONOMICZNY

gaz jest dostępny cały czas przed 24 h na dobę 

automatyczna obsługa urządzeń 

brak kosztów związanych z wywozem popiołu i 

czyszczeniem urządzeń

wydajność i sprawność gazu przy wykorzystaniu 

nowoczesnych urządzeń grzewczych

uzyskanie odpowiedniej temperatury jest możliwe 

bardzo szybko i płynnie

Płatność za gaz dopiero po zużyciu nośnika

ŚWIEŻE POWIETRZE - gaz ziemny jest jednym z 

najczystszych paliw i ma nieoceniony wkład w 

eliminację nadmiernych ilości dwutlenku węgla, 

siarki, sadzy i pyłów

CZYSTSZY DOM I MIESZKANIE - wykorzystując 

gaz ziemny nie zapylamy swojego mieszkania tak 

jak w przypadku tradycyjnej obsługi kotła węglowego

WSPÓLNE DOBRO - korzystając z gazu ziemnego 

przyczyniamy się do możliwości awansowania 

regionu, w którym mieszkamy, do obszarów o 

atrakcyjniejszym mikroklimacie ze zmniejszoną 

ilością dymów i spalin

BEZ CZADU - gaz ziemny przy pełnym spalaniu nie 

tworzy niebezpiecznego i niewyczuwalnego tlenku 

węgla - czadu. Dzięki temu, że gaz ziemny jest 

intensywnie nawaniany, zawsze jest wyczuwalny

BEZ RYZYKA - stosując gaz ziemny eliminujemy 

ryzyko pożarów spowodowanych wypadającą iskrą czy 

niedopalonymi częściami węgla z naszego kotła

BEZPIECZNIE podczas pracy urządzeń grzewczych 

DLACZEGO GAZ ZIEMNY

BEZPIECZNY



Wniosek o Określenie 

Warunków Przyłączenia 

do sieci gazowej

Warunki przyłączenia do 

sieci gazowej.

Wniosek o zawarcie 

Umowy o przyłączenie 

do sieci gazowej.

Umowa o przyłączenie 

do sieci gazowej

JAK ZOSTAĆ KLIENTEM?

Możliwość  zawarcia 

Umowy Kompleksowej .
Klient KlientOperator Operator

Sprzedawca gazu



Realizacja Umowy o 

przyłączenie do sieci 

gazowej.

Budowa instalacji 

wewnętrznej, 

montaż urządzeń.

Umowa Kompleksowa 

dostarczania paliwa 

gazowego. 

Uruchomienie dostarczania 

paliwa gazowego.

JAK ZOSTAĆ KLIENTEM

KlientOperator Sprzedawca gazu Operator



JAK ZOSTAĆ KLIENTEM

Przykład:



JAK ZOSTAĆ KLIENTEM

Przykład:



• opłata ryczałtowa za budowę przyłącza o długości do 15 m  - 1915,70 zł netto (2356,31 zł brutto)

• opłata za każdy metr przyłącza powyżej 15 m – 68,45 zł/m netto (84,19 zł brutto)

Przyłączenie do sieci – do granicy posesji

• z zakupem kotła gazowego  dwufunkcyjnego Przykład: koszt ok. 12 tys. zł, zróżnicowanie cen w zależności od zakresu 

inwestycji 

Budowa instalacji wewnętrznej

ILE TO KOSZTUJE?



CENA  GAZU dla Klienta

Paliwo gazowe
(sprzedawca)

Dostawa
(opłaty sieciowe dystrybutora)

zużyty gaz
(gr/kWh)

abonament
(zł/miesiąc)

opłata 

stała
(zł/miesiąc)

opłata zmienna
(gr/kWh)

ZA CO KLIENT  PŁACI?



OfertaO nas Korzyści Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo użytkowania

A - jak atest

Zawsze korzystaj z urządzeń posiadających atest dopuszczający
je do sprzedaży i instalacji. Czajniki, piece co. czy podgrzewacze kupowane
poza firmowymi sklepami mogą być tańsze, ale upewnij się, czy posiadają
atest bezpieczeństwa.

B - jak bezpieczeństwo

Nawet jeśli jesteś złotą rączką, pozostaw instalowanie i naprawę urządzeń
gazowych osobom z uprawnieniami budowlanymi i energetycznymi.
Kontakt do gazowników otrzymasz od sprzedawcy przy zakupie urządzenia.

C - jak czujnik

Wszystkie podgrzewacze gazowe muszą być wyposażone w czujnik ciągu

kominowego, a domowe kuchnie gazowe w zabezpieczenia palników przed

niekontrolowanym wypływem gazu w skutek zalania palnika.

ABC bezpiecznego użytkowania

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA



Dziękuję za uwagę

Kontakt:

zmian.ogrzewanie@pgnig.pl

www.pgnig.pl

Dowolne Biuro Obsługi Klienta  
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