
Idea lłrocesu gazyfikacii 
Gminy Glinojeck

Program     gazyfikacji     Gminy  Glinojeck  obejmuje 
budowę sieci gazowej w miejscowości  Glinojeck . Gaz 
ziemny (Grupa - E} będzie dostarczany z Systemu 
Krajowego wybudowaną siecią gazową średniego 
c1srnerna i przesyłany do sieci rozdzielczej 
poprowadzonej po miejscowości Glinojeck . Realizacja 
projektu gazyfikacji będzie wykonana etapowo w 
okresie od kwietnia 2017 do grudnia 2017 r. 

Ideą opisanego programu gazyfikacji jest podłączenie do 
sieci gazowej budynków użyteczności publicznej, 
przedsiębiorstw oraz indywidualnych odbiorców jakimi 
są mieszkańcy gminy Glinojeck . Realizacja gazyfikacji 
jest uzależniona wyłącznie od zainteresowania 
odbiorców danego rejonu miasta. potwierdzona 
podpisanymi umowami. Planowany zakres inwestycji 
obejmuje dostawę gazu ziemnego dla wszystkich 
potencjalnych odbiorców. 

) Wypełnić wniosek o wydanie warunków 
przyłączeniowych do sieci gazowej i złożyć w 
siedzibie Działu Sprzedaży Unimot System Sp. z o.o. 
( MGOK) wraz z dokumentem potwierdzającym prawo 
do dysponowania nieruchomością (akt własności, 
wyciąg z księgi wieczystej Lub umowa dzierżawy/
najmu) oraz ze zgodą właściciela na podłączenie 
nieruchomości. 

) W oparciu o wniosek wydane zostaną przez Unimot 
System Sp. z o.o. warunki przyłączenia do sieci 
gazowej, oraz przygotowana zostanie umowa 
przyłączeniowa 

) Podpisać umowę przyłączeniową z Unimot System 
Sp. z o.o. 

) Zaprojektować wewnętrzną instalację gazową 

) Uzyskać pozwolenie na budowę instalacji gazowej 
w Starostwie Powiatowym 

) Wykonać wewnętrzną instalację gazową 

) Podpisać umowę na dostawę gazu ziemnego 
z Unimot System Sp. z o.o. 

W trakcie realizacji inwestycji pogotowie gazowe spółki 
Unimot System Sp. z o.o. służy pomocą w zakresie: 

) bezpłatnego doradztwa technicznego. 

) wykonania projektu wewnętrznej instalacji gazowej. 

) doboru i zakupu urządzeń gazowych. 

Orientacyjny koszt wykonania 
instalacji gazowej dla odbiorcy indywidualnego 
w domu jednorodzinnym: 

) Projekt instalacji gazowej 5DDzł 

) Opinia kominiarska wskazująca 150 zł 

) Wkład nierdzewny do komina 1000 zł 

) Kocioł gazowy dwufunkcyjny 2000 - 4000 zł 

) Instalacja gazowa z montażem 1500 zł 

) Odbiory. nagazowanie instalacji 
opinia kominiarska powykonawcza 200 zł 

) Geodezja powykonawcza 500 zł 

[ Szacowany łączny koszt instalacji J to ok. 5 - 7 500 tys. zł netto 

Porównanie cen ogrzewania 
Rodzaj paUwa ---@it:f®M 

gaz ziemny 1 800 m3 1.68 zł/m3 3 024 

węgiel kamienny 4ton 700 zł/t 2800 

propan techniczny 266 2lltrów 2.24zł/l 596 4 

energia elektryczna 18.055kW 0.55zł/kWh 9 930 

olei opałowy 1 800lltrów 2.50 zł/l 4 500 

ceny netto 




