
Gazyfikacja miejscowości Długołęka 

Długołęka, 26 kwietnia 2012 r. 

 



Kim  jesteśmy? 

Grupa Kapitałowa Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA 

Dolnośląski Oddział Obrotu Gazem  

Gazownia Wrocławska,  

ul. Gazowa 3, 50-513 Wrocław, 

 www.gazownia.pl                 

     tel. 801 301 801 

Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.             

ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  

www.dsgaz.pl                    

     tel. (71) 364 94 00 



Dlaczego gaz ziemny? 

ekonomia 

ekologia 

komfort użytkowania 



DLACZEGO  GAZ  ZIEMNY? 

*koszt ogrzewania gazem ziemnym skalkulowany na podstawie zużycia w grupie taryfowej W-3.6 w wysokości 3 000 Nm3/ sezon grzewczy, przy sprawności kotła 90%. Koszt 
ogrzewania pozostałymi rodzajami paliw oszacowany na podstawie ekwiwalentu dostarczonej energii na cele grzewcze – skalkulowane na bazie średnich cen poszczególnych 
nośników (stan na 2012.04.01) oraz z uwzględnieniem sprawności urządzeń grzewczych. Gaz ziemny: uwzględniono opłaty dystrybucyjne. Szacunek kosztów dla pozostałych paliw 
przyjęto przy średnich cenach na poziomie: węgiel – 720 PLN/t, pellet – 1,13 PLN/kg, gaz płynny 3,00 PLN/l, olej opałowy 4,03PLN/l, gaz ziemny – 2,37 PLN/Nm3 
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Zaplanowana sieć gazowa w miejscowości Długołęka 
- Etap I (w trakcie realizacji  terminem zakończenia 30-08-2012r. ) 



Zaplanowana sieć gazowa w miejscowości Długołęka 
- docelowy zakres sieci gazowej ujęty w koncepcji 



Co jest niezbędne, aby przyłączyć się do sieci gazowej 

 

 

 

Warunki 
przyłączenia do 
sieci gazowej 

Umowa 
przyłączeniowa 

Instalacja 
wewnętrzna, 

montaż urządzeń 

Umowa 
sprzedaży paliwa 

gazowego 



CO  JEST  NIEZBĘDNE, ABY PRZYŁĄCZYĆ  SIĘ  
DO SIECI  GAZOWEJ  

1. ZŁOŻENIE  WNIOSKU  O  TECHNICZNE  WARUNKI  PRZYŁĄCZENIA 

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub wysłać pocztą: 

 

Biuro Obsługi Klienta we Wrocławiu 

ul. Ziębicka 44 / róg Klimasa,  50-513 Wrocław 

 

Biuro Obsługi Klienta w Oleśnicy 

ul. Stanisława Moniuszki 70, 56-400 Oleśnica  

 

TELEFON      801  301  801 

 

W przypadku niejasności lub wątpliwości wniosek można wypełnić na miejscu. Nasi 

pracownicy są do Państwa dyspozycji. 

 

Do wypełnionego wniosku należy załączyć mapę zasadniczą do celów projektowych (lub opiniodawczych 

jeżeli odbiór gazu nastąpi  w terminie powyżej 8 miesięcy od złożenia wniosku) z naniesionym miejscem 

poboru paliwa gazowego (skala 1:500 lub 1:1000).  

 

 



CO  JEST  NIEZBĘDNE, ABY PRZYŁĄCZYĆ  SIĘ  
DO SIECI  GAZOWEJ  

2.  PODPISANIE UMOWY PRZYŁĄCZENIOWEJ 

 

Zgłaszając się z otrzymanymi warunkami przyłączenia do Dolnośląskiej Spółki 

Gazownictwa  we Wrocławiu przy ul. Ziębickiej 44  macie Państwo możliwość 

zawarcia umowy przyłączeniowej. 

 

Nie musicie Państwo dokonywać powyższych czynności osobiście – możecie do nich 

upoważnić wybranego projektanta lub przedstawiciela firmy instalatorsko-montażowej.  

W umowie przyłączeniowej określone zostanie kiedy i na jakich warunkach będą 

Państwo przyłączeni do sieci gazowej. 

 

3. WYKONANIE INSTALACJI WEWNĘTRZNEJ I ZAKUP URZĄDZEŃ 

 

Kolejnym krokiem jest wykonanie instalacji wewnętrznej oraz zakup i montaż urządzenia 

grzewczego.  

 



Koszty 

 

 

• opłata ryczałtowa za budowę przyłącza o długości do 15 m –1 633,93 zł 

• opłata za każdy metr przyłącza powyżej 15 m – 68,84 zł/m 

Przyłączenie do sieci – do granicy posesji 

• kuchenka gazowa +  przygotowanie c.w.u. – ok. 2 500 zł 

• kuchenka gazowa +  przygotowanie c.w.u. + ogrzewanie – ok. 7 500 zł 

Szacunkowe koszty związane z budową 
instalacji wewnętrznej 



www.gazownia.pl 



Dziękuję za uwagę. 


