
Sporządzono w dniu 08.02.2021r. przez Piotr Jakubowicz 

 
 
 
 

A. Opłaty zawiązane z podłączeniem do sieci gazowej obsługiwanej przez  
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 

 
                                                

Koszty wynikające z  obowiązującej Taryfy dla paliw gazowych nr 16 
Od dnia 1.01.2021 

 
       - opłata przyłączeniowa do 15 mb bez względu na rodzaj nawierzchni        1722,00zł brutto 
                                                                                                                                                
       - opłata za przyłącze powyżej 15 mb bez względu na rodzaj nawierzchni 1722,00zł + 66,42zł (brutto) 
                                                                         za każdy kolejny 1metr przyłącza ponad długość 15m 

 
 - wydanie warunków przyłączeniowych                                                  0 zł  

  
Uwaga! podane stawki są zgodne z obowiązująca TARYFĄ i mogą ulec zmianie.  

 

B. Czynności i opłaty niezwiązane z G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. 
lecz konieczne, aby stać się odbiorcą paliwa gazowego  

 
 projekt wewnętrznej instalacji gazowej (bez względu czy do kuchenki gazowej, czy do kotła 

CO dla domku ok. 150m2) - od 500,00 zł do 600,00 zł w zależności od stopnia 
skomplikowania instalacji, 

 
 opinia kominiarska do celów projektowych oraz opinia kominiarska przed oddaniem instalacji 

do użytkowania ok. 200,00 zł – 250,00 zł (miejscowy mistrz kominiarski), 
 

 wykonanie instalacji gazowej przez uprawniony zakład instalacyjny, koszt wykonania 
instalacji wewnętrznej uzależniony jest od ilości materiałów i długości instalacji,  
 

 zakup kotła grzewczego (np. dwufunkcyjny 24 kW ogrzewający Państwa mieszkanie oraz 
przygotowujący ciepłą wodę użytkową dla domku o pow. ok. 150 m2) 
- od ok. 4000,00 zł. 

 
Uwaga! Wymienione koszty w pkt. B mają charakter wyłącznie orientacyjny. 

 

C. Informujemy, że sieć gazowa G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o. w na terenie gm. Ścinawa jest 
zasilana  gazem zaazotowanym grupy  E 

 
       Stawki według grupy taryfowej „E” (gaz Gz 50) 
 
        W1 –  (1,93 zł brutto/1m3) opłaty stałe 9,03 zł brutto / miesiąc – tylko kuchenka 
        W2 – (1,88 zł brutto/1m3); opłaty stałe 22,36 zł brutto / miesiąc – kuchenka + podgrzewacz c.w.u. lub                       
                                                                                                                                                                    kocioł c.o.                   
                      (z 1m3 gazu E uzyska się 11 kwh) 

 
Uwaga! Podane stawki są zgodne z aktualną TARYFĄ dla paliw gazowych nr 16 obowiązujące od 
dnia 01.01.2021 dla Odbiorców obsługiwanych przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.o.  

 

D. Korzyści wynikające z bycia odbiorcą gazu ziemnego: 
 
 Eliminacja obciążeń finansowych wynikających z jednorazowego zakupu opału –  

gazu nie musimy kupować na zapas.  
 Równomierne opłaty przez cały rok. 
 Obniżenie kosztów związanych z zakupem energii elektrycznej i drogiego gazu butlowego. 
 Zakończenie kłopotów z zamawianiem, dokładaniem opału, wyrzucaniem popiołu. 
 Koniec z kurzem, sadzą, trującym dymem. 
 Wygospodarowanie dodatkowego miejsca poprzez likwidacje składu opału. 
 Kontrola temperatury w pomieszczeniach podczas długich nieobecności domowników. 
 Szczególnie latem bardzo duży komfort ciepłej wody użytkowej. 
 Dostawa non-stop bez konieczności magazynowania paliwa. 
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 Energia sprzyjająca inwestycjom – możliwość korzystania z taniego źródła energii zwiększa 
atrakcyjność inwestycyjną regionu. 

 
 

E. Wymagania techniczne dotyczące pomieszczenia, w którym zainstalowane będzie 
urządzenie gazowe: 

 
 

 Pomieszczenie takie musi mieć minimum 8 m3 (kubatura) lub 6,5 m3 (dla kotłów turbo lub 
kondensacyjnych). 

 Wysokość pomieszczenia w nowo budowanych obiektach 2,20m, w starym budownictwie 1,90m. 
 Pomieszczenie musi mieć wentylację nawiewną i wywiewną. 
 Możliwość włączenia kotła gazowego do kanału spalinowego. 
 Może to być pomieszczenie gospodarcze, kuchnia, łazienka, przedpokój. 
 W celu zabezpieczenia komina przed korozją konieczne jest zamontowanie wkładu kominowego 

ze stali kwasoodpornej. 
 W przypadku kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania lub kotłów kondensacyjnych zbędny 

jest montaż wkładu kominowego (dotyczy to również podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej). 
 Drzwi wyjściowe w pomieszczeniu z urządzeniem gazowym powinny otwierać się na zewnątrz. 
 w przypadku kotłów kondensacyjnych możliwość podłączenia do kanalizacji w celu 

odprowadzania kondensatu.  
 
 

F.  Bezpieczeństwo: 
 

 Wychodząc na przeciw potencjalnym zagrożeniom uruchomiliśmy 24-godzinne pogotowie 
gazowe, którego zadaniem jest natychmiastowa reakcja na jakiekolwiek sygnały wystąpienia 
awarii i możliwie szybkie jej usunięcie.  

 Wykwalifikowany personel, serwisanci posiadający uprawnienia do dokonywania odbioru 
instalacji gazowej.  

 Sieci gazowe oraz przyłącza są wykonane z rur PE polietylenowych, charakteryzują się dużą 
niezawodnością. 

 Gaz ziemny jest nawaniany, łatwo więc jest go rozpoznać po specyficznym zapachu. 
 Nowoczesne kotły gazowe w przypadku ulatniania się gazu samoczynnie wyłączają się. 
 Nasi serwisanci są pracownikami terenowymi,  dlatego są zawsze tam gdzie ich potrzebujemy. 
 Zgodnie z ,,Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”, zabrania 
się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej.                                   

        
 
G. Przeciętne koszty wytwarzania ciepła 2019-2020r. 

 

 pompa ciepła gruntowa – 0,12 zł/kWh; 

 kocioł na drewno – 0,15 zł/kWh; 

 kocioł z podajnikiem na węgiel – 0,18 zł/kWh; 

 kocioł zasypowy na węgiel (miał) – 0,19 zł/kWh; 

 pompa ciepła powietrzna – 0,20 zł/kWh; 

 kocioł na pelety – 0,22 zł/kWh; 

 kocioł kondensacyjny na gaz ziemny – 0,23 zł/kWh; 

 kocioł kondensacyjny na gaz płynny z własnego zbiornika – 0,24 zł/kWh; 

 kocioł tradycyjny na gaz ziemny – 0,30 zł/kW; 

 kocioł na olej opałowy – 0,33 zł/kWh; 

 grzejniki elektryczne akumulacyjne (taryfa G12) – 0,35 zł/kWh; 

 kocioł kondensacyjny na gaz płynny w ramach umowy na dzierżawę zbiornika – 0,40 zł/kWh; 

 grzejniki elektryczne (taryfa G11) – 0,60 zł/kWh. 
 


