
Ceny gazu ziemnego 
w grupach taryfowych
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cennik



W-1.2

Cena za paliwo 
gazowe

Op³ata 
abonamentowa

Zmienna

Grupy taryfowe 1.x   (pobór roczny do 3.350 kWh/rok)

Grupa 
taryfowa

Stawki op³at za us³ugê 
dystrybucji (netto)

Razem 
(brutto)

Op³ata 
abonamentowa

Op³ata 
abonamentowa

9,929 gr/kWh

3,30 z³/m-c

9,929 gr/kWh

4,22 z³/m-c

9,929 gr/kWh

6,38 z³/m-c

5,413 gr/kWh

3,83 z³/m-c

5,413 gr/kWh

4,34 z³/m-c

5,413 gr/kWh

3,83 z³/m-c

18,871 gr/kWh

8,77 z³/m-c

18,871 gr/kWh

10,53 z³/m-c

18,871 gr/kWh

12,56 z³/m-c

W-2.2

Op³ata 
abonamentowa

Grupy taryfowe 2.x   (pobór roczny od 3.350 do 13.350 kWh/rok)

Grupa 
taryfowa

Razem 
(brutto)

Op³ata 
abonamentowa

Op³ata 
abonamentowa

5,40 z³/m-c

6,28 z³/m-c

8,67 z³/m-c

4,208 gr/kWh

10,22 z³/m-c

4,208 gr/kWh

10,90 z³/m-c

4,208 gr/kWh

10,22 z³/m-c

17,389 gr/kWh

19,21 z³/m-c

17,389 gr/kWh

21,13 z³/m-c

17,389 gr/kWh

23,23 z³/m-c

W-3.9

Op³ata 
abonamentowa

Grupy taryfowe 3.x  (pobór roczny od 13.350 do 88.900 kWh/rok)

Grupa 
taryfowa

Razem 
(brutto)

Op³ata 
abonamentowa

Op³ata 
abonamentowa

9,929 gr/kWh

6,28 z³/m-c

9,929 gr/kWh

7,89 z³/m-c

9,929 gr/kWh

9,86 z³/m-c

3,626 gr/kWh

34,67 z³/m-c

3,626gr/kWh

36,28 z³/m-c

3,626 gr/kWh

34,67 z³/m-c

16,673 gr/kWh

50,37 z³/m-c

16,673 gr/kWh

54,33 z³/m-c

16,673 gr/kWh

54,77 z³/m-c

Cena za paliwo 
gazowe

Cena za paliwo 
gazowe

Cena za paliwo 
gazowe

Cena za paliwo 
gazowe

Cena za paliwo 
gazowe

Cena za paliwo 
gazowe

Cena za paliwo 
gazowe

Cena za paliwo 
gazowe

Sta³a

Zmienna

Zmienna

Sta³a

Sta³a

Zmienna

Zmienna

Zmienna

Sta³a

Sta³a

Sta³a

9,929 gr/kWh

9,929 gr/kWh

9,929 gr/kWh

Sta³a

Sta³a

Sta³a

Zmienna

Zmienna

Zmienna

W-2.12T

W-2.1

W-1.1

W-1.12T

W-3.6

W-3.12T

* Ceny i stawki op³at z zerow¹ stawk¹ akcyzy lub uwzglêdniaj¹ce zwolnienia od akcyzy.

ceny i stawki op³at

Na kwotê rachunku sk³adaj¹ siê:
  1. Cena za paliwo gazowe
  2. Op³ata abonamentowa
  3. Op³ata zmienna za us³ugê dystrybucji
  4. Op³ata sta³a za us³ugê dystrybucji

Stawki op³at za us³ugê 
dystrybucji (netto)

Stawki op³at za us³ugê 
dystrybucji (netto)

Op³aty za paliwo gazowe 
(netto)

Op³aty za paliwo gazowe 
(netto)

Op³aty za paliwo gazowe 
(netto)



Odbiorca zg³asza siê do Biura Obs³ugi Klienta z wymaganymi 
do zawarcia umowy dokumentami:

Dowodem osobistym lub innym dokumentem 
stwierdzaj¹cym to¿samoœæ,
Oœwiadczeniem dotycz¹cym tytu³u prawnego do 
korzystania z lokalu lub obiektu do którego ma byæ 
doprowadzone paliwo gazowe,
Oœwiadczeniem Zg³oszenie gotowoœci instalacji 
gazowej do nape³nienia paliwem gazowym  
warunkuj¹cym uruchomienie dostarczanie paliwa,
ewentualn ie Protoko³em zdawczo-odbiorczym 
podpisanym przez zdaj¹cego i przejmuj¹cego, ze 
wskazaniem stanu gazomierza na dzieñ przekazania 
(dokument wymagany w sytuacji gdy jest przepisanie 
umowy),
ewentualnie Oœwiadczeniem o wyborze grupy taryfowej (w 
przypadku wyboru grupy taryfowej z oznaczeniem "12T").

Pracownik Biura Obs³ugi Klienta wype³nia dwa egzemplarze 
umowy dostarczania paliwa gazowego. Do ka¿dej umowy 
kompleksowej do³¹cza Ogólne warunki umowy i Wyci¹g z 
Taryfy. Nastêpnie jeden podpisany egzemplarz umowy 
zostanie Klientowi wrêczony na miejscu. Przed podpisaniem 
umowy nale¿y dok³adnie zapoznaæ siê z ich treœci¹. Podpisanie 
umowy oznacza zapoznanie siê z powy¿szymi warunkami.

MO¯LIWOŒCI KONTAKTU:

roczny koszt ogrzewania1

1 dla zapotrzebowania energetycznego 19.444 kWh/rok (70 GJ);
2 suma op³at dodatkowych, jak np. op³aty sta³e, abonamentowe, transport;
3 dla grupy taryfowej W-3.6

Spraw-

noœæ 

[%]

Realne 

roczne

 zu¿ycie

Op³ata 

za energiê

[z³/rok]

Cena 

1 kWh 

brutto [gr]

Cena

jednostki

brutto [z³]

Koszt

brutto

 [z³/rok]

Op³aty 
2

dodatkowe

 [z³/rok]

Jedn.RODZAJ 
PALIWA

kg   0,54 0,1620 5833 3150 321060,0060Mia³

kg 60,00 306030003846700,15430,78Wêgiel

2980kg 60,0029204000700,15020,73Ekogroszek

4207604,44360221605900,18530,1667Gaz ziemny3

kWh

litr 90 7571500,00707128280,36362,50Propan

litr 47510,0047512005900,24432,37Olej opa³owy

7043
Energia elektr.

taryfa G12 kWh 168,24687419641990,35350,35

zawarcie umowy na sprzeda¿
gazu w BOK

www.oferta.pgnig.pl

tel. 58 325 99 02

tel. 801 809 900 (z telefonu stacjonarnego)

tel. 32 737 88 88 (z telefonu komórkowego)

cc.poog@pgnig.pl



nowa taryfa,
nowe mo¿liwoœci
Do tej pory to my decydowaliœmy o czêstotliwoœci rozliczeñ 
za gaz.  Zamiast jednej grupy 
taryfowej, zale¿nej od rocznego zu¿ycia gazu, nowa taryfa 
PGNiG daje wybór pomiêdzy  
z ró¿n¹ czêstotliwoœci¹ rozliczania. 

Teraz decyzja nale¿y do Ciebie!

trzema grupami taryfowymi

Grupy taryfowe 1.x
1 odczyt w roku umownym,
faktury prognozowane co 2 m-ce,
faktura rozliczeniowa raz w roku,

1.1

2 odczyty w roku umownym,
faktury prognozowane co 2 m-ce,
faktura rozliczeniowa 2 razy w roku,

1.2

1.12T
1 odczyt w roku umownym,
comiesiêczne zg³aszanie przez 
Klienta stanu gazomierza,
faktura rozliczeniowa co miesi¹c,

Grupy taryfowe 2.x
1 odczyt w roku umownym,
faktury prognozowane co 2 m-ce,
faktura rozliczeniowa raz w roku,

2.1

2 odczyty w roku umownym,
faktury prognozowane co 2 m-ce,
faktura rozliczeniowa 2 razy w roku,

2.2

2.12T
1 odczyt w roku umownym,
comiesiêczne zg³aszanie przez 
Klienta stanu gazomierza,
faktura rozliczeniowa co miesi¹c,

Grupy taryfowe 3.x

6 odczytów w roku umownym,
faktury rozliczeniowe co 2 m-ce,

3.6

9 odczytów w roku umownym,
w sezonie grzewczym faktura co
miesi¹c, poza sezonem co 2 m-ce,

3.9

3.12T
6 odczytów w roku umownym,
comiesiêczne zg³aszanie przez 
Klienta stanu gazomierza,
faktura rozliczeniowa co miesi¹c,

zmiana grupy taryfowej
W roku umownym mo¿e byæ dokonana 

 na podstawie oœwiadczenia sporz¹dzonego przez 
Klienta.Wi¹¿e siê to ze zmian¹ op³aty abonamentowej zgodnie 
z aktualnie obowi¹zuj¹c¹ Taryf¹ dla paliw gazowych.

jedna zmiana grupy 
taryfowej

Standardowa grupa taryfowa po wejœciu w ¿ycie Taryfy 4/2011
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