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JAK ZOSTAĆ
PRZYŁĄCZONYM 
DO SIECI GAZ-SYSTEM
Praktyczne informacje dla przyszłych klientów
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GAZ-SYSTEM zarządza infrastrukturą przesyłową 
w sposób pozwalający na jej maksymalne wykorzy-
stywanie. Oznacza to, że w przypadku konieczności 
przyłączenia do sieci nowych źródeł, odbiorców 
końcowych, lub sieci innych przedsiębiorstw energe-
tycznych, w pierwszej kolejności rozpatrywane jest 
przyłączenie do istniejących punktów wejścia lub 
wyjścia do systemu. Gdy jednak nie jest to technicz-
nie możliwe, operator określa warunki przyłączenia 
do nowego fizycznego punktu, który będzie zlokali-
zowany w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej sieci 
przesyłowej. Przy określaniu tych warunków uwzględ-
niana jest lokalizacja obiektów przyłączanych do sie-
ci przesyłowej oraz optymalizacja kosztów.

Jeśli instalacja, którą chcesz przyłączyć do infra-
struktury GAZ-SYSTEM wymaga powstania nowego 
fizycznego punktu, sprawdź co powinieneś zrobić, 
aby skutecznie przejść przez proces przyłączania do 
sieci przesyłowej.
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Dowiedz się więcej: 
 ▪ pkt 5.4.5 Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Przesyłowej 
(IRiESP),

 ▪ Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki 
z dnia 2 lipca 
2010 r. w sprawie 
szczegółowych 
warunków 
funkcjonowania 
systemu gazowego.

Jeśli nie wiesz, czy mo-
żesz ubiegać się o przy-
łączenie do sieci:
 ▪ złóż wniosek 

o przedstawienie 
możliwości 
przyłączenia do sieci 
przesyłowej będącej 
w posiadaniu 
Operatora 
Gazociągów 
Przesyłowych GAZ - 
SYSTEM, 

 ▪ skontaktuj się 
z pracownikami

 ▪ Działu Umów 
Przyłączeniowych, 
do których kontakt 
znajdziesz na ostatniej 
stronie broszury.

KTÓRE PODMIOTY MOGĄ ZOSTAĆ 
PRZYŁĄCZONE DO SIECI PRZESYŁOWEJ 
GAZ-SYSTEM?

Do sieci przesyłowej mogą być przyłączane instalacje gazowe 
instalacje, których moc przyłączeniowa odpowiada co najmniej 
45 000 m3/h i które nie są przyłączone do sieci gazowej dystrybu-
cyjnej. Ze spełnienia tego wymogu zwolniono wyłącznie instalacje, 
które służą do zasilania pojazdów paliwem gazowym.

Dokładna charakterystyka podmiotów, które mogą zostać przy-
łączone do sieci przesyłowej została opisana w rozdz. 2 Rozporzą-
dzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemu gazowego. Na tej podstawie wyróżniamy 
dwie grupy podmiotów, które mogą ubiegać się o przyłączenie
do infrastruktury GAZ-SYSTEM:

STACJA CNG

GRUPA A
 

PODMIOTY BĘDĄCE ODBIORCĄ PALIWA GAZOWEGO:

ELEKTROWNIE 
I ELEKTROCIEPŁOWNIE 

ZUŻYWAJĄCE GAZ ZIEMNY 
DO PRODUKCJI CIEPŁA 
I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

PRZEDSIĘBIORSTWA 
ZUŻYWAJĄCE GAZ 

W PROCESACH 
PRZEMYSŁOWYCH 

I TECHNOLOGICZNYCH

INNE

GRUPA C

PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

WYDOBYCIA 
Z KOPALŃ GAZU 

(PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDŁA)

PRZESYŁU 
LUB DYSTRYBUCJI 

PALIW GAZOWYCH

REGAZYFIKACJI 
SKROPLONEGO 

GAZU ZIEMNEGO 
(TERMINALE LNG)

MAGAZYNOWANIA 
GAZU ZIEMNEGO
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PODMIOTY BĘDĄCE ODBIORCĄ PALIWA GAZOWEGO:

ELEKTROWNIE 
I ELEKTROCIEPŁOWNIE 

ZUŻYWAJĄCE GAZ ZIEMNY 
DO PRODUKCJI CIEPŁA 
I ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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ZUŻYWAJĄCE GAZ 

W PROCESACH 
PRZEMYSŁOWYCH 
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PODMIOTY PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE:

WYDOBYCIA 
Z KOPALŃ GAZU 

(PRZYŁĄCZENIE ŹRÓDŁA)

PRZESYŁU 
LUB DYSTRYBUCJI 

PALIW GAZOWYCH

REGAZYFIKACJI 
SKROPLONEGO 

GAZU ZIEMNEGO 
(TERMINALE LNG)

MAGAZYNOWANIA 
GAZU ZIEMNEGO

ETAPY PROCESU PRZYŁĄCZANIA DO SIECI 
PRZESYŁOWEJ Z PERSPEKTYWY KLIENTA – 
CO NALEŻY ZROBIĆ, ABY ZOSTAĆ 
PRZYŁĄCZONYM DO INFRASTRUKTURY 
GAZ-SYSTEM?

Złóż wniosek o określenie warunków przyłączenia

Aby wypełnić wniosek on-line, niezbędne jest zalogowanie się do 
Systemu Wymiany Informacji (SWI).

Jeśli posiadasz konto w SWI, zaloguj się używając swojego loginu 
i hasła.

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w systemie, zarejestruj się poprzez 
ten link. 
Pamiętaj, aby oprócz wersji elektronicznej uzupełnić wniosek oraz 
załączniki w wersji papierowej i podpisane dokumenty przesłać 
na adres:

Poczekaj na weryfikację wniosku przez GAZ-SYSTEM

• Jeśli wniosek spełnia wymagania formalne, Operator prze-
prowadza analizę techniczną i ekonomiczną, w trakcie której 
ocenia, czy przyłączenie do sieci przesyłowej jest technicznie 
możliwe i uzasadnione ekonomicznie.

• W sytuacji, gdy wniosek nie spełnia wymagań formalnych, w cią-
gu 7 dni od daty jego wpływu zostaniesz poproszony przez GAZ-
-SYSTEM o jego uzupełnienie lub skorygowanie we wskazanym 
terminie. Ten okres jednak nie może być krótszy niż 21 dni liczone 
od daty otrzymania wezwania do uzupełniania lub skorygowania 
wniosku. Pamiętaj, że jeśli nie dostarczysz poprawionego wnio-
sku w wyznaczonym terminie pozostanie on bez rozpatrzenia.

Dowiedz się więcej:
 ▪ rodzaje wniosków 

o określenie 
warunków 
przyłączenia, 

 ▪ instrukcje 
wypełniania 
wniosków, 

 ▪ pkt 5.2 IRiESP.

Jeśli nie posiadasz tytułu 
prawnego do korzysta-
nia z obiektu, w którym 
będą wykorzystywane 
przyłączane urządze-
nia, instalacje lub sieci, 
złóż wniosek o przed-
stawienie możl iwości 
przyłączenia do sieci 
pr zesyłowej będącej 
w posiadaniu Operato-
ra Gazociągów Przesyło-
wych GAZ - SYSTEM.

Dowiedz się więcej:
 ▪ pkt 5.3 IRiESP.

Pion Rozwoju Rynku Gazu
Dział Umów Przyłączeniowych
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozp_MG_w_spr_szczeg_war_funkcj_syst_gazowego.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozp_MG_w_spr_szczeg_war_funkcj_syst_gazowego.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozp_MG_w_spr_szczeg_war_funkcj_syst_gazowego.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozp_MG_w_spr_szczeg_war_funkcj_syst_gazowego.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozp_MG_w_spr_szczeg_war_funkcj_syst_gazowego.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozp_MG_w_spr_szczeg_war_funkcj_syst_gazowego.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozp_MG_w_spr_szczeg_war_funkcj_syst_gazowego.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/Rozp_MG_w_spr_szczeg_war_funkcj_syst_gazowego.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_przylaczenie_przesyl_lub_dystrybucja_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_przylaczenie_przesyl_lub_dystrybucja_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_przylaczenie_przesyl_lub_dystrybucja_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_przylaczenie_przesyl_lub_dystrybucja_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_przylaczenie_przesyl_lub_dystrybucja_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_przylaczenie_przesyl_lub_dystrybucja_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_przylaczenie_przesyl_lub_dystrybucja_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_przylaczenie_przesyl_lub_dystrybucja_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_przylaczenie_przesyl_lub_dystrybucja_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_przylaczenie_przesyl_lub_dystrybucja_01_FIN.pdf
https://swi.gaz-system.pl/swi/app/#!/home
https://swi.gaz-system.pl/swi/app/#!/login
https://swi.gaz-system.pl/swi/app/#!/register
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/zloz-wniosek/wniosek-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/zloz-wniosek/wniosek-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/zloz-wniosek/wniosek-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/zloz-wniosek/wniosek-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/zloz-wniosek/wniosek-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-przesylowej/instrukcja-wypelnienia-wniosku/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/zloz-wniosek/wniosek-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-przesylowej/instrukcja-wypelnienia-wniosku/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/zloz-wniosek/wniosek-o-okreslenie-warunkow-przylaczenia-do-sieci-przesylowej/instrukcja-wypelnienia-wniosku/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_udzielenie_informacji_o_mozliwosci_przylaczenia_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_udzielenie_informacji_o_mozliwosci_przylaczenia_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_udzielenie_informacji_o_mozliwosci_przylaczenia_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_udzielenie_informacji_o_mozliwosci_przylaczenia_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_udzielenie_informacji_o_mozliwosci_przylaczenia_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_udzielenie_informacji_o_mozliwosci_przylaczenia_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/fileadmin/pliki/do_pobrania/pl/wnioski_przylaczenie/Wnioski_przylaczenia_2018_08/180801_wniosek_o_udzielenie_informacji_o_mozliwosci_przylaczenia_01_FIN.pdf
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
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• GAZ-SYSTEM poinformuje Cię o określeniu warunków przyłą-
czenia lub braku możliwości przyłączenia do sieci w terminie 
nie dłuższym niż:                

Zapoznaj się z warunkami przyłączenia określonymi przez 
GAZ-SYSTEM

Jeśli będą istniały techniczne i ekonomiczne podstawy do przyłą-
czenia Twojej instalacji , otrzymasz warunki przyłączenia do sieci 
przesyłowej, w których Operator określi, m.in.:
• miejsce  przyłączenia  urządzeń,  instalacji  lub  sieci  oraz  ich 

parametry techniczne,
• zakres  niezbędnych  zmian  w  sieci  związanych  z  przyłą-

czeniem do sieci gazowej,
• parametry techniczne przyłącza do sieci gazowej,
• grupę  oraz  podgrupę  paliwa  gazowego, która będzie 

wykorzystywana,
• minimalne  i  maksymalne  ciśnienie  dostawy  i  odbioru 

paliwa gazowego,  
• wymagania dotyczące  układu  pomiarowego  oraz  miejsca  

jego zainstalowania, 
• moc przyłączeniową,  
• charakterystykę  dostarczania  i  odbioru,  w  tym  minimalne  

i maksymalne  godzinowe  ilości  i  objętości  paliwa  gazowego  
oraz roczne ilości paliwa gazowego,  

• miejsce dostawy oraz odbioru paliwa gazowego, 
• miejsce  rozgraniczenia  własności  sytemu  przesyłowego  

OSP i instalacji, urządzeń lub sieci podmiotu przyłączanego, 
• wymagania  dotyczące  wyposażenia  stacji  gazowej  lub 

układu pomiarowego,  rodzaju  tego  układu,  a  także  tele-
metrii  oraz ochrony przeciwkorozyjnej,

• przewidywany termin rozpoczęcia odbioru paliwa gazowego, 
• cel wykorzystania paliwa gazowego, 
• szacunkowe nakłady związane z realizacją przyłączenia.

jeśli należysz do Podmiotów z grupy C
(zajmujesz się przesyłaniem, dystrybucją, 
wytwarzaniem, przetwarzaniem, 
wydobywaniem lub magazynowaniem 
paliwa gazowego oraz skraplaniem 
lub regazyfikacją skroplonego gazu 
ziemnego)

jeśli należysz do Podmiotów z grupy A
(podmioty odbierające paliwo gazowe)

od daty złożenia 
kompletnego wniosku

od daty złożenia 
poprawnej wersji wniosku

45 dni 60 dni
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Dowiedz się więcej:
 ▪ pkt 5.4 IRiESP.

Po d p i s a n i e  u m o w y 
o przyłączenie oznacza 
podstawę do rozpoczę-
cia prac projektowych 
i budowlano-montażo-
wych zgodnie z usta -
l en iami ok reś lonymi 
w umowie.

Dodatkowo, jeśli chcesz przyłączyć instalację magazynową w otrzy-
manym dokumencie otrzymasz także warunki:
• pojemności czynnej instalacji magazynowej,
• przewidywanej charakterystyki pracy instalacji,
• minimalne  i  maksymalne  godzinowe  objętości  i  ilości  paliwa 

gazowego  oraz  roczne  ilości  odbioru  paliwa  gazowego  
na potrzeby własne magazynu.

Podpisz umowę o przyłączenie 

Jeśli uzyskałeś warunki przyłączenia do sieci, to w ciągu 27 dni 
od daty wydania warunków otrzymasz od GAZ-SYSTEM projekt 
umowy o przyłączenie do sieci przesyłowej. 

W umowie, którą podpiszesz z Operatorem zostaną określone, m.in:
• prawa i obowiązki stron, w tym przewidywany termin zawarcia 

umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliwa 
gazowego, 

• moc przyłączeniowa i moc umowna w poszczególnych la-
tach, do roku, w którym moc umowna osiągnie wartość mocy 
przyłączeniowej dla przyłączanego fizycznego punktu wejścia 
lub wyjścia, 

• minimalne i maksymalne godzinowe objętości i ilości paliwa 
gazowego oraz roczne ilości paliwa gazowego przeznaczo-
nego do dostawy lub odbioru,

• okres obowiązywania umowy oraz warunki jej rozwiązania, 
• odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umo-

wy o przyłączenie, w tym za opóźnienie terminu realizacji 
prac w stosunku do ustalonego w umowie, niewywiązanie 
się z zobowiązań, o których mowa w pkt 5.4.10.1 IRiESP lub 
odstąpienie od umowy, 

• termin realizacji przyłączenia, 
• wysokość lub sposób określenia opłaty za przyłączenie oraz 

terminy płatności (więcej na ten temat w kolejnym rozdziale),
• miejsce rozgraniczenia własności sieci przesyłowej i instalacji 

lub sieci podmiotu przyłączanego, 
• zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia, 
• wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo-rozli-

czeniowego i jego parametrów, 
• warunki udostępnienia nieruchomości należącej do podmiotu 

przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej 
do realizacji przyłączenia.

Jeśli podejmiesz decyzję o zmianie lokalizacji posadowienia stacji 
gazowej, to w tej sytuacji należy przekazać do GAZ-SYSTEM wnio-
sek o zmianę lokalizacji punktu wyjścia zgodnie z pkt. 5.1.5. IRiESP.
Jeśli Operator wyrazi zgodę, wówczas otrzymasz projekt umowy 
o przyłączenie uwzględniajacy zmianę lokalizacji punktu wyjścia 
zgodnie z pkt. 5.1.5. IRiESP.
Ponadto, w umowie zostaną określone:
• zapisy dotyczące utworzenia dodatkowych etatów dedyko-

wanych wyłącznie do realizacji umowy o przyłączenie zgodnie 
z pkt. 5.1.5 IRiESP,

• zapisy dotyczące współpracy w zakresie komunikacji dot. 
przyłączenia,

• zapisy dotyczące koordynacji prac w zakresie realizacji przy-
łączenia (harmonogramy, raporty),

• klauzula ubezpieczeniowa.

Przed zawarciem umowy konieczne będzie przekazanie do GAZ-
-SYSTEM następujących dokumentów i zaświadczeń:
• dokumentu potwierdzającego formę prawną prowadzonej 

działalności - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 
(KRS) lub wydruk  komputerowy informacji o wpisie do KRS  lub 
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności 
Gospodarczej (CEIDG), a w przypadku podmiotu nieposiadają-
cego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej aktualny 
odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców uzyskany na zasa-
dach określonych w przepisach kraju siedziby wnioskodawcy, 

• pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego 
prawo osób reprezentujących podmiot do zaciągania w jego 
imieniu zobowiązań, jeżeli prawo to nie wynika z treści  doku-
mentu, o którym mowa powyżej. 

Dowiedz się więcej:
 ▪ pkt 5.3 IRiESP.

Po uzyskaniu warunków 
przyłączenia masz 2 lata 
na podpisanie umowy 
przyłączeniowej, o i le 
nie nastąpi zmiana uwa-
runkowań technicznych 
systemu przesyłowego 
(zgodnie z pkt 5.4.7  oraz 
5.4.2 IRiESP).

Dowiedz się więcej:
 ▪ pkt 5.3 IRiESP.

http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
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ETAPY REALIZACJI INWESTYCJI PRZYŁĄCZENIOWEJ 
Z PERSPEKTYWY OPERATORA 
JAKIE ZADANIA REALIZUJE GAZ-SYSTEM 
OD MOMENTU PODPISANIA UMOWY 
PRZYŁĄCZENIOWEJ DO ROZLICZENIA ZADANIA?

WARIANT 1 
STANDARDOWY PROCES PRZYŁĄCZENIOWY 
REALIZACJA ZADANIA DO 36 MIESIĘCY

Przygotowanie 
dokumentów 

przetargowych
Przekazanie 
obustronnie 
podpisanej 
umowy 
o przyłączenie

Podpisanie umowy z Wykonawcą 
dokumentacji projektowej 

(uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych)

Ogłoszenie przetargu 
na wykonawstwo 

dokumentacji projektowej

Ogłoszenie przetargu 
na wybór Wykonawcy 
Robót Budowlanych

Podpisanie umowy 
z Wykonawcą Robót Budowlanych 

oraz przekazanie Wykonawcy  
placu budowy 

Rozliczenie zadania   

Przeprowadzenie odbioru technicznego, 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
oraz dokonanie odbioru  końcowego

2 miesiące

2 miesiące

10 miesiący2 miesiące

18 miesięcy

2 miesiące

Podpisanie umowy z Wykonawcą 
dokumentacji projektowej 

(uzyskanie niezbędnych decyzji 
administracyjnych)

Ogłoszenie przetargu 
na wykonawstwo 

dokumentacji projektowej

Ogłoszenie przetargu 
na wybór Wykonawcy 
Robót Budowlanych

Podpisanie umowy 
z Wykonawcą Robót Budowlanych 

oraz przekazanie Wykonawcy
placu budowy  

Rozliczenie zadania  

3 miesiące

5 miesięcy

22 miesiące5 miesięcy

22 miesiące

3 miesiące

Przygotowanie 
dokumentów 

przetargowych

Przeprowadzenie odbioru technicznego, 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 
oraz dokonanie odbioru  końcowego

Przekazanie 
obustronnie 
podpisanej 
umowy 
o przyłączenie

WARIANT 2
PROCES PRZYŁĄCZENIOWY UWZGLĘDNIAJĄCY ZMIANĘ 
LOKALIZACJI STACJI  (pkt 5.1.5. IRiESP) 
REALIZACJA ZADANIA DO 60 MIESIĘCY

http://www.gaz-system.pl/strefa-klienta/iriesp/instrukcja-ruchu-i-eksploatacji-sieci-przesylowej/
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RODZAJE ZABEZPIECZEŃ  UMOWY 
PRZYŁĄCZENIOWEJ – Z JAKICH ZABEZPIECZEŃ 
FINANSOWYCH MOŻNA SKORZYSTAĆ PRZY 
ZAWIERANIU UMOWY?

Załącznikiem do podpisanej umowy o przyłączenie będzie za-
bezpieczenie finansowe jej realizacji. Możesz skorzystać z trzech 
dostępnych opcji. Zobacz, który z poniższych wariantów jest dla 
Ciebie najbardziej optymalny:

UMOWY PRZYŁĄCZENIOWE

OPCJE DO WYBORU PRZEZ KLIENTA

Opłata w ratach wg ustalonego schematu Płatność 100% po realizacji -
Płatność 20% gotówką po uzyskaniu zgód administracyj-
nych na realizację inwestycji lub np. 60 dni od zawarcia 
umowy  i 80% po realizacji inwestycji

Zabezpieczenie w wysokości 50% w momencie 
podpisania umowy

Zabezpieczenie w wysokości 100% w momencie 
podpisania umowy

Zabezpieczenie w wysokości 80% w momencie 
podpisywania umowy

Wysokość wpłat oraz terminy płatności Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia Do wyboru jedna z poniższych form zabezpieczenia

I wpłata w wysokości 10 % całości szacunkowej 
opłaty za przyłączenie w terminie 30 dni od 
zawarcia umowy o przyłączenie,

Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie 
niższym niż:
Baa2 dla Agencji Moody’s, 
BBB dla Agencji Standard and Poors, 
BBB dla Agencji Fitch) 

Gwarancja bankowa (bank o ratingu nie 
niższym niż 
Baa2 dla Agencji Moody’s, 
BBB dla Agencji Standard and Poors, 
BBB dla Agencji Fitch) 

II wpłata w wysokości 40% całości szacunkowej 
opłaty za przyłączenie w terminie 30 dni od 
zawarcia umowy z wykonawcą przyłączenia lub 
przed rozpoczęciem prac montażowych 
realizowanych siłami własnymi

III wpłata w wysokości odpowiadającej różnicy 
pomiędzy wysokością opłaty za przyłączenie, 
ustalonej na podstawie rzeczywistych, udokumen-
towanych nakładów poniesionych przez 
Operatora Gazociągów Przesyłowych 
GAZ-SYSTEM S.A. na wykonanie przyłączenia, a 
wysokością sumy wniesionych wcześniej wpłat, 
płatna w terminie wskazanym na fakturze VAT 
wystawionej po odbiorze końcowym przyłączenia.

Zabezpieczenie III wpłaty w wysokości 50% 
szacunkowych kosztów w formie  akceptowanej 
przez OSP tj. weksel własny lub oświadczenie o 
poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c.

Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel 
o ratingu nie niższym niż
Baa2 dla Agencji Moody’s, 
BBB dla Agencji Standard and Poors, 
BBB dla Agencji Fitch)

Depozyt pieniężny na rachunku OSP

Blokada środków pieniężnych na rachunku 
Klienta

Depozyt pieniężny na rachunku OSP

Blokada środków pieniężnych na rachunku 
Klienta

Gwarancja ubezpieczeniowa (ubezpieczyciel 
o ratingu nie niższym niż
Baa2 dla Agencji Moody’s, 
BBB dla Agencji Standard and Poors, 
BBB dla Agencji Fitch)

Inna forma zabezpieczenia akceptowana przez 
OSP tj. weksel własny lub oświadczenie o 
poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 k.p.c.

Dla Klientów nie posiadających 4-letniej 
pozytywnej  historii współpracy z GAZ-SYSTEM

Dla Klientów posiadających pozytywną 
4-letnią historię współpracy z GAZ-SYSTEM

albo albo albo

1 11
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33
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RODZAJE ZABEZPIECZEŃ FINANSOWYCH 

OPCJE DO WYBORU PRZEZ KLIENTA
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Stan realizacji na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Mapa inwestycji kluczowych 

Opracowała: Aleksandra Sepełowska-Sieradz Pion Inwestycji GAZ-SYSTEM, 16.05.2019 r. (wersja 1).
Mapa zawiera schematyczny przebieg infrastruktury.
Dane do opracowania mapy pochodzą z bazy danych PI oraz PE (K. Gajda).
Informacje zawarte w tabeli pochodzą z harmonogramu szczegółowego za miesiąc kwiecień 2019 r.

O. Gdańsk

początek/ koniec gazociągu

Legenda

» Oddziały/ Centrala

istniejące gazociągi

granica Oddziału

¬«2

¬«3

¬«5

¬«6

¬«7

¬«8

¬«9

¬«10

¬«11

¬«12

¬«13

¬«14

¬«15 ¬«16

¬«17

¬«18

¬«19

¬«21

¬«22

¬«23

•

¬«1

¬«24

¬«4

¬«25

Baltic Pipe - cz. lądowa

!U tłocznia

gazociąg
Korytarz N-S

!U węzeł

!U tłocznia

światłowód

gazociąg - projektowanie zakończone

gazociąg

Interkonektory

!U tłocznia

gazociąg

Kluczowe

!U stacja redukcyjno - pomiarowa

gazociąg

¬«20

¬«26

¬«27

¬«28

¬«29

¬«30

¬«31

¬«32

¬«33

(do publikacji wewnętrznej)

O. Rembelszczyzna
O. Poznań

O. Wrocław

O. Świerklany

Terminal 
LNG

Centrala
Warszawa

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•
•

•

••
O. Tarnów

•

•

•

•

¬«34

•

Program L.p. Nazwa inwestycji kluczowej obowiązującej w roku 2019 L [km] Faza

1-5

6 Gazociąg Lwówek – Odolanów 
(etap I Lwówek – Krobia) DN=1000, L=113,5 km 113,5 realizacji

7 Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław 
(odc. Brzeg – Zębice – Kiełczów) DN=1000, L=49km 49 realizacji

8 Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław 
(odc. Zdzieszowice – Brzeg) DN=1000, L=84 km 84 realizacji

9 Gazociąg Zdzieszowice – Kędzierzyn Koźle
DN=1000, L=17,4 km 17,4 realizacji

10 Budowa Tłoczni Kędzierzyn
moc = 23 MW nd realizacji

11 Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn Koźle
DN=1000, L=43,4 km 43,4 realizacji

12 Gazociąg Tworóg – Tworzeń
DN=1000, L=56 km 56 realizacji

13 Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń
DN=1000, L=168 km 168 przetargowa

(WRB)

14 Gazociąg Strachocina – Pogórska Wola
DN=1000, L=97,5 km 97,5 realizacji

15
Budowa Tłoczni Strachocina
etap I Węzeł
etap II Tłocznia moc = 30 MW

nd

etap I. przetargowa
(WRB/ WNI)

etap II.
projaktowanie 

zakończone

16 Gazociąg Hermanowice – Strachocina
DN=700, L=72 km 72 realizacji

17 Gazociąg Polska  –  Czechy
DN=1000, L=52,5 km 52,5 projektowanie 

zakończone

18 Gazociąg Polska – Słowacja
DN=1000, L=59 km 59

1. projektowania 
(dokumentacja 

zamienna)
2. przetargowa 

(WRB)

19 Gazociąg Polska – Ukraina
(Hermanowice – Gr. Państwa) DN=1000, L=1,5 km 1,5 projektowania

813,8

20 Światłowód Wierzchowice-Czeszów-Kiełczów -

gazociąg 
wybudowany,

doprojektowanie 
światłowodu

21 Gazociągu Polska – Litwa
(Rudka Skroda - Gr. PL - LT) DN=700, L=185 km 185 projektowania

22 Gazociągu Polska – Litwa
(Hołowczyce - Rudka Skroda) DN=700, L=153 km 153 projektowania

23 Rozbudowa TG Hołowczyce II do sprężania gazu 
do ciśnienia 8,4 Mpa nd projektowania

338

24 Gazociąg Szczecin – Gdańsk
(etap V Goleniów – Płoty) DN=700, L=41 km 41 realizacji

25 Gazociąg Szczecin – Gdańsk
(etap VI Reszki – Wiczlino) DN=700, L=8 km 8 projektowania

26
Gazociąg Gustorzyn – Wronów
(etap I Gustorzyn - Leśniewice) 
DN=1000, L=60 km 

60 projektowania

27
Gazociąg Gustorzyn – Wronów
(etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka) 
DN=1000, L=100 km

100 projektowania

28
Gazociąg Gustorzyn – Wronów
(etap III Rawa Mazowiecka - Wronów) 
DN=1000, L=156 km 

156 projektowania

29 Gazociąg Rembelszczyzna – Mory
DN=700, L=29 km 29 projektowania

30 Budowa przyłącza do obiektu Elektrociepłowni Żerań 
(PGNiG TERMIKA S.A.) DN=500, L=10 km 10 realizacji

31 Systemowa Stacja Redukcyjno – Pomiarowa Tworzeń w 
rejonie m. Sławków (etap I) nd projektowania

32
Gazociąg Oświęcim – Tworzeń wraz z Systemową Stacją 
Redukcyjno - Pomiarową Oświęcim 
(etap II) DN=700, L=50 km

50 projektowania

33 Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim
(etap III) DN=500, L=53 km 53 projektowania

34 Gazociąg Racibórz - Oświęcim wraz z SSRP Suszec wraz z 
odgałęzieniem DN300, DN=700, L=110 km 110 projektowania
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ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA PRZESYŁOWA 
ORAZ KLUCZOWE INWESTYCJE GAZ-SYSTEM

O. Gdańsk

¬«5
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¬«9
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¬«14

¬«15 ¬«16
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•

¬«4

¬«23

stacja redukcyjno - pomiarowa

¬«24

¬«25

¬«26

¬«27

¬«28
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¬«30
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O. Rembelszczyzna

O. Poznań

O. Świerklany
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O. Tarnów
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¬«32

•
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¬«33

Program L.p. Nazwa inwestycji kluczowej obowiązującej w roku 2019   [km] Faza

1
Budowa gazociągu łączącego gazociąg podmorski 
z krajowym systemem przesyłowym DN=1000, L=do 85 km do 85 projektowania

2 Rozbudowa Tłoczni Goleniów moc = 25 MW nd projektowania

3 Gazociąg Goleniów-Lwówek DN=1000, L=191 km 191 projektowania

4 Budowa Tłoczni Odolanów moc = 30 MW nd projektowania

5 Tłocznia Gustorzyn moc = 20 MW nd projektowania

6 Gazociąg Lwówek – Odolanów 
(etap I Lwówek – Krobia) DN=1000, L=113,5 km

113,5 realizacji

7 Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław 
(odc. Brzeg – Zębice – Kiełczów) DN=1000, L=49km

49 realizacji

8 Gazociąg Zdzieszowice – Wrocław 
(odc. Zdzieszowice – Brzeg) DN=1000, L=84 km

84 realizacji

9 Gazociąg Zdzieszowice – Kędzierzyn Koźle DN=1000, L=17,4 km 17,4 realizacji

10 Budowa Tłoczni Kędzierzyn moc = 23 MW nd realizacji

11 Gazociąg Tworóg – Kędzierzyn Koźle DN=1000, L=43,4 km 43,4 realizacji

12 Gazociąg Tworóg – Tworzeń DN=1000, L=56 km 56 realizacji

13 Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń DN=1000, L=168 km 168 przetargowa (WRB)

14 Gazociąg Strachocina – Pogórska Wola DN=1000, L=97,5 km 97,5 realizacji

15 Budowa Tłoczni Strachocina etap I   Węzeł nd przetargowa (WRB/ WNI)

16 Gazociąg Hermanowice – Strachocina

Gazociąg Polska – Czechy

DN=700, L=72 km 72 realizacji

52,5

18

17

Gazociąg Polska – Słowacja DN=1000, L=59 km

DN=1000, L=52,5 km

61
1. projektowania 

(dokumentacja zamienna)

2. przetargowa (WRB)

19 Gazociąg Polska – Ukraina
(Hermanowice – Gr. Państwa) DN=1000, L=1,5 km

1,5 projektowania

813,8

21 Gazociągu Polska – Litwa
(Rudka Skroda - Gr. PL - LT) DN=700, L=185 km

185 projektowania

22 Gazociągu Polska – Litwa
(Hołowczyce - Rudka Skroda) DN=700, L=153 km

158 projektowania

23 Rozbudowa TG Hołowczyce II  do sprężania gazu 
do ciśnienia 8,4 Mpa

nd projektowania

343

24 Gazociąg Szczecin – Gdańsk
(etap V Goleniów – Płoty) DN=700, L=41 km

41 realizacji

25 Gazociąg Szczecin – Gdańsk
(etap VI Reszki – Wiczlino) DN=700, L=8 km

8 projektowania

26 Gazociąg Gustorzyn – Wronów
(etap I Gustorzyn - Leśniewice) DN=1000, L=60 km 60 projektowania

27 Gazociąg Gustorzyn – Wronów
(etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka) DN=1000, L=100 km 100 projektowania

28 Gazociąg Gustorzyn – Wronów
(etap III Rawa Mazowiecka - Wronów) DN=1000, L=156 km 

156 projektowania

29 Gazociąg Rembelszczyzna – Mory DN=700, L=29 km 29 projektowania

30 Budowa przyłącza do obiektu Elektrociepłowni Żerań 
(PGNiG TERMIKA S.A.) DN=500, L=10 km

10 realizacji

31 Systemowa Stacja Redukcyjno – Pomiarowa Tworzeń w 
rejonie m. Sławków  (etap I) nd projektowania

32 Gazociąg Oświęcim – Tworzeń wraz z Systemową Stacją 
Redukcyjno - Pomiarową Oświęcim (etap II)   DN=700, L=50 km 50 projektowania

33 Gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim (etap III)

 

DN=500, L=53 km 53 projektowania

34 Gazociąg Racibórz - Oświęcim wraz z SSRP Suszec wraz z 
odgałęzieniem DN300, DN=700, L=110 km 110 projektowania
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20   Światłowód Wierzchowice-Czeszów-Kiełczów -
gazociąg wybudowany,
doprojektowanie światłowodu
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MAPA ISTNIEJĄCEJ I PLANOWANEJ 
INFRASTRUKTURY PRZESYŁOWEJ  - 
GDZIE MOGĘ PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO SIECI

GAZ-SYSTEM realizuje ambitny plan inwestycyjny obejmujący roz-
budowę i modernizację krajowego systemu przesyłowego oraz 
budowę połączeń integrujących z sąsiednimi rynkami.  Celem tych 
działań jest stworzenie konkurencyjnego i zdywersyfikowanego 
rynku gazu w regionie oraz zapewnienie jak najlepszych warun-
ków do przyłączenia do sieci przesyłowej nowych odbiorców. 
Sprawdź na mapie, w którym miejscu znajduje się istniejąca lub 
planowana infrastruktura GAZ-SYSTEM, do której będziesz mógł 
przyłączyć nowy obiekt. 
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GAZ-SYSTEM S.A. 
ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa

tel. 22 220 18 00

www.gaz-system.pl

Pracownicy Działu Umów Przyłączeniowych chętnie
 odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania dotyczące 

procesu przyłączania do sieci przesyłowej:   

Liliana Białobrzeska 
tel. 22 220 16 45 

e-mail: liliana.bialobrzeska@gaz-system.pl

Agnieszka Fostacz 
tel. 22 220 16 23 

e-mail: agnieszka.fostacz@gaz-system.pl

Krzysztof Frais 
tel. 22 220 12 37 

e-mail: krzysztof.frais@gaz-system.pl

Paulina Hejko 
tel. 22 220 12 53 

e-mail: paulina.hejko@gaz-system.pl

Adam Rudnicki 
tel. 22 220 16 48 

e-mail: adam.rudnicki@gaz-system.pl


