
Treść e-maila wysłanego przez Stowarzyszenie Linda do PSG  

w dniu 05-04-2022 
 

Szanowna Pani, 

Obecnie realizowana jest inwestycja budowy sieci gazowniczej na terenie Trójwsi. Wielu 

mieszkańców na tym terenie zgłosiło wcześniej zamiar podłączenia instalacji do swojego 

domu, jest również spora grupa osób zainteresowanych takim przyłączem w najbliższym 

czasie. Jednocześnie pojawiło się szereg pytań i zagadnień, na które mieszkańcy nie znajdują 

odpowiedzi. W związku z tym mieszkańcy zwracają się za pośrednictwem Stowarzyszenia 

Linda z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe zagadnienia. 

1. Jaki jest obowiązujący obecnie koszt indywidualnego przyłącza oraz czy planowana 

jest jego zmiana w przyszłości? 

2. Jakie są terminy przyłączenia w poszczególnych lokalizacjach, które lokalizacje będą 

z pewnością miały gaz przed rozpoczęciem kolejnego sezonu grzewczego? 

Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie istotna, gdyż warunkuje konieczność 

ewentualnego zakupu węgla w tym roku, jeżeli ogrzewanie gazem okaże się 

niemożliwe. 

3. Jaka jest oferta (koszt i termin realizacji) dla osób, które nie mają jeszcze podpisanych 

umów na przyłącze gazowe? 

4. Czy możliwe jest wskazanie przez właściciela posesji miejsca instalacji skrzynki z 

licznikiem zużycia gazu? 

Będziemy wdzięczni za udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. Odpowiedzi zostaną 

przez nas niezwłocznie opublikowane za pośrednictwem naszej strony internetowej oraz w 

mediach społecznościowych, z których korzystają mieszkańcy Trójwsi. 

 

Z poważaniem, 

Bohdan Szymczak 

Członek Zarządu Stowarzyszenia Linda 

 

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU JEDLICZA A, JEDLICZA B, GROTNIK I 
USTRONIA LINDA (KRS:0000694442, NIP: 7322186356, REGON:368225202) 

http://stowarzyszenielinda.pl 

email: kontakt@stowarzyszenielinda.pl 
 

http://stowarzyszenielinda.pl/
mailto:kontakt@stowarzyszenielinda.pl


 

Treść e-maila otrzymanego przez Stowarzyszenie Linda od PSG  

w dniu 06-04-2022 

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Pani Moniki Makówka Dyrektor Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, Polska 
Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi (zwana dalej PSG), w 
odpowiedzi na Państwa zapytanie, uprzejmie informuję, że  

Ad. 1  

Koszty realizacji przyłączenia finansowane są przez PSG. Natomiast Podmiot (osoba, która 
zawarła umowę o przyłączenie do sieci gazowej) zobowiązana jest do uiszczenia na rzecz 
PSG opłaty za przyłączenie, w wysokości ustalonej zgodnie z obowiązująca Taryfą.  Dnia 
17.12.2021r Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Taryfę nr 10, która obowiązuje 
od 1 stycznia 2022roku. W ww. Taryfie określone są stawki opłat za przyłączenie do sieci dla 
klientów m.in. grupy przyłączeniowej BI (podmioty, które będą pobierać gaz ziemny w ilości 
nie większej niż 10 m3/h) w wysokości 2 297,10 zł netto w przypadku budowy przyłącza do 
15 m.  

Ad. 2  

Rozwój gazyfikacji na obszarze województwa łódzkiego miejscowości Jastrzębia Góra, 
Jedlicze A, Jedlicze B, Ustronie, Grotniki podzielony jest na etapy zgodnie z poniższą mapą 
poglądową. W związku z powyższym właściciele nieruchomości, które znajdują się przy 
pogrubionym zakresie mogą składać wnioski o określenie warunków przyłączenia do sieci 
gazowej oraz wnioski o zawarcie umowy przyłączeniowej oraz osoby zainteresowane z 
miejscowości Jedlicze A i Jedlicze B (cały zakres niebieski). Natomiast klienci, których działki 
nie sąsiadują z gazociągiem bazowym musza poczekać do zakończenia budowy gazociągu 
bazowego. 

Jednocześnie informujemy, że przyłączenie do sieci gazowej, klientów z miejscowości 
Grotniki, Ustronie, Jedlicze, którzy zawarli już umowy o przyłączenie do sieci gazowej, 
powinno nastąpić do końca roku 2022. 



  

  

  



Ad.3 

Termin realizacji inwestycji określany jest każdorazowo w momencie przygotowywania 
projektu umowy o przyłączenie uwzględniając termin wskazany przez klienta i jest 
uzależniony od lokalizacji nieruchomości. Jeżeli przy granicy działki znajduje się gazociąg 
bazowy, wówczas PSG może zaproponować termin realizacji inwestycji od 6 miesięcy do 12 
miesięcy, przy tym że do ww. terminów nie wlicza się miesięcy zimowych, kiedy warunki 
atmosferyczne mogą uniemożliwić budowę przyłącza. Natomiast jeżeli przy granicy działki 
nie ma gazociągu, proponowane terminy realizacji inwestycji wydłużają się do 24 miesięcy 
od daty zawarcia umowy o przyłączenie. 

Obecnie opłata przyłączeniowa dla klientów, którzy będą pobierać gaz ziemny w ilości nie 
większej niż 10 m3/h wynosi  2 297,10 zł netto w przypadku budowy przyłącza do 15 m.  

 Ad. 4 

PSG po zawarciu z klientem umowy o przyłączenie do sieci gazowej, rozpoczyna realizacje 
inwestycji. Pierwszym jej etapem jest przygotowanie projektu przyłącza, w trakcie którego 
ustalana jest lokalizacja skrzynki gazowej. Projektant działający na zlecenie PSG spotyka się 
 z właścicielem nieruchomości i wspólnie podejmują decyzję dotyczącą lokalizacji skrzynki 
gazowej na podstawie wizji lokalnej.  

 W przypadku pytań lub wątpliwości pozostaje do Państwa dyspozycji - Anna Linkowska kontakt: 

anna.linkowska@psgaz.pl,  tel. 42 675 92 94 

Z poważaniem 

Anna Linkowska 

Kierownik Sekcji Przyłączania 

Dział Obsługi Klienta 

  

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi 

tel. 42 675 92 94, kom. 602 404 580 

e-mail: anna.linkowska@psgaz.pl 

adres korespondencyjny: ul. Targowa 18, 90-042 Łódź 

     www.psgaz.pl 
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