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PSG to największy w Europie Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu Ziemnego. Sieć 
gazociągów PSG w sposób bezpieczny i niezawodny dostarcza rocznie ponad 11 mld m3 gazu  
do ok. 7 mln Odbiorców końcowych.
 
Infrastruktura PSG skutecznie przyczynia się do ochrony środowiska i do zmniejszenia 
emisji szkodliwych cząsteczek i pyłów do atmosfery. Przyłącza PSG umożliwiają ekologiczne 
ogrzewanie i mają znaczący wpływ na ograniczenie powstawania zabójczego smogu, który jest 
poważnym problemem w naszym kraju.

1. Złóż wniosek i odbierz warunki
Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej  
i kalkulator zużycia gazu znajdziesz na stronie www.psgaz.pl 

w zakładce Dla Klienta. Wniosek możesz też złożyć osobiście w 
w najbliższym punkcie obsługi Klienta PSG (adresy jednostek 
terenowych znajdziesz na stronie www.psgaz.pl w zakładce 

Kontakt > Kontakt telefoniczny). Po pozytywnej analizie 
możliwości dostarczania gazu pod wskazany przez Ciebie 

adres, otrzymasz od PSG Warunki przyłączenia do sieci gazowej 
i dowiesz się, ile wynosi szacunkowa wartość opłaty za 

przyłączenie. Wydanie warunków przyłączenia jest bezpłatne.

2. Podpisz umowę  
o przyłączenie do sieci

Znając Warunki przyłączenia do sieci gazowej możesz 
zawrzeć Umowę o przyłączenie do sieci gazowej. Na 

podstawie tej umowy PSG zaprojektuje i wybuduje sieć 
gazową wraz z przyłączem, szafką gazową i układem 

pomiarowym. Gdy wszystko będzie gotowe, otrzymasz 
powiadomienie o zakończeniu realizacji Umowy  

o przyłączenie i fakturę za opłatę za przyłączenie.

3. Przygotuj się do  
uruchomienia dostawy gazu

Do Ciebie należy przygotowanie domu lub 
obiektu do korzystania z gazu. Potrzebujesz do 
tego wewnętrznej instalacji gazowej, zgodnej  
z przepisami prawa budowlanego, do której 
podłączysz swoje odbiorniki gazowe. Znajdź 

wykonawcę z uprawnieniami do zaprojektowania 
i wykonania takiej instalacji. Podłącz odbiorniki 

i uzyskaj od instalatora protokół z próby 
szczelności i opinię kominiarską.

4. Podpisz kompleksową umowę  
dostarczania paliwa gazowego

PSG nie sprzedaje gazu – jedynie dostarcza go poprzez sieć 
gazociągów. Aby korzystać z gazu, wybierz sprzedawcę  

z alfabetycznej listy, którą znajdziesz na stronie  
www.psgaz.pl w zakładce Dla Klienta. Następnie wypełnij 

druk Zgłoszenia gotowości instalacji gazowej do napełnienia 
paliwem gazowym, który wysłaliśmy Ci wcześniej wraz  

z powiadomieniem o zakończeniu realizacji  
Umowy o przyłączenie. Dostarcz go samodzielnie  

do jednostki PSG lub za pośrednictwem sprzedawcy gazu.

Ostatnim krokiem jest montaż gazomierza i napełnienie 
instalacji paliwem gazowym. Podczas wykonywania tych 
czynności musi być obecna osoba, która zawarła umowę 

kompleksową dostarczania paliwa gazowego lub jej 
pełnomocnik.
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Więcej informacji na temat zasad przyłączenia do sieci gazowej PSG możesz uzyskać  
w najbliższym punkcie 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.

Kliencie pamiętaj! 
Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego  
i gazu ziemnego z sieci gazowej.

Jak przyłączyć się do sieci gazowej PSG?



Nie palisz w piecu/kotle/kominku dobrej jakości paliwem?  
Szkodzisz sobie i bliskim.

Ogrzewasz dom i wodę gazem ziemnym?  
Dbasz o przyrodę i o zdrowie najbliższych.

Pamiętaj: 
ogrzewanie starymi piecami i kotłami powoduje smog

Pamiętaj: 
zmieniając ogrzewanie na gazowe chronisz środowisko naturalne

Emisja pyłów jest wprost odpowiedzialna za powstawanie zjawiska SMOGu. 
A 1 kg spalonego węgla powoduje emisję nawet 283 g szkodliwego pyłu do atmosfery.

Kotły gazowe w porównaniu ze starymi urządzeniami grzewczymi praktycznie  
nie powodują emisji pyłów do atmosfery, redukując ich powstawanie nawet o 99,97%!

Główne źródła powstawania pyłów zawieszonych PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w Polsce.
Dane: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 2016 r.

Porównanie wskaźników emisji pyłu PM10 i PM2,5 z różnych typów źródeł ciepła ([g/GJ])

Smog to ogromny problem w Polsce. Niebezpieczne dla życia i zdrowia zanieczyszczenia powietrza, czyli 
pyły PM2,5, PM10  i benzo(a)piren, to w dużej mierze efekt „palenia śmieci” oraz użytkowania starych kotłów 
węglowych.

Wg raportu „Air quality in Europe – 2017 report” pod względem najwyższych stężeń 
zanieczyszczeń w UE, Polska zajmuje:

1. miejsce 
dla stężeń 
pyłów PM2,5

2. miejsce 
dla stężeń 
pyłów PM10

1. miejsce 
dla stężeń 
benzo(a)pirenu 
(BaP)

Smog zabija i niszczy zdrowie
Tylko z powodu samego zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 (zwłaszcza przez domowe  
piece i kotły) na choroby płuc w Polsce przedwcześnie umiera ponad 46 tys. osób rocznie! 

Zanieczyszczenia powietrza zwiększają ryzyko chorób płuc i dróg oddechowych, powodują alergie, 
stany zapalne układu krążenia, miażdżycę, zwiększają ryzyko zawału serca i częstość zaostrzeń  
w przebiegug astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Jest to również 1 z 10 najważniejszych 
czynników ryzyka przedwczesnych zgonów i niepełnosprawności. Zanieczyszczone powietrze przyczynia 
się ponadto do rozwoju nawet 18% nowotworów płuc i skraca średnią długość życia Polaków o ponad 2 lata!

PM2,5 PM10 BaP

Zamiast walczyć z zanieczyszczeniem powietrza, najlepiej zlikwidować jego 
przyczyny. Jak to zrobić? Wybierz gaz ziemny do ogrzewania wody oraz 
mieszkań i budynków, ponieważ jest paliwem:
 pochodzącym z naturalnych źródeł,
 wysokoenergetycznym,
 czystym (bez właściwości toksycznych i korozyjnych),
 bezpiecznym,
  przyjaznym dla środowiska – niewielka emisja CO2, śladowe ilości innych związków 
chemicznych,

 tańszym w eksploatacji od gazu płynnego i oleju opałowego.

Zalety nowoczesnych kotłów gazowych:
 krótki czas nagrzewania pomieszczeń 
 prosta i czysta obsługa 
 zupełny brak dymu, pyłu, sadzy i popiołu 
 brak konieczności składowania węgla czy drewna 
 łatwość określenia kosztów 
 opłata za faktyczne zużycie, a nie za prognozy
 ogrzewanie pomieszczeń i wody użytkowej za pomocą jednego urządzenia.
 komfortowa regulacja ogrzewania

PM10 PM2,5 BaP

Pył zawieszony PM10

48,5% – gospodarstwa domowe

16,2% – przemysł

9,3% – sektor energetyczny

9,0% – transport drogowy

4,9% – odpady

Pył zawieszony PM2,5

49,7% – gospodarstwa domowe

13,3% – przemysł

13,0% – transport drogowy

10,0% – sektor energetyczny

6,8% – inne pojazdy i urządzenia

Benzo(a)piren
86,0% – gospodarstwa domowe

11,9%  – przemysł

1,8%  – transport drogowy

CO sieciowe i ogrzewanie 
elektryczne – emisja zerowa

   Piece węglowe (kaflowe, żeliwne, 
kuchenne, itp.)

  Kotły węglowe komorowe starego typu

  Kotły węglowe komorowe nowego typu

  Kotły na biomasę

   Kotły węglowe z automatycznym  
sterowaniem

  Kotły i grzejniki olejowe

  Kotły i grzejniki gazowe

PM10 PM2,5

Kotły i grzejniki gazowe Kotły i grzejniki gazowe


