WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
podmiotu zajmującego się wytwarzaniem biogazu rolniczego

1. Wniosek dotyczy:
określenia warunków
zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej,
będącej w dyspozycji PSG sp. z o.o.

4. Proponowany punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego
PSG sp. z o.o., w którym realizowane będzie dostarczanie
biogazu rolniczego:
Miejscowość

2. Dane Wnioskodawcy:
Gazociąg
Nazwa firmy

Nr działki

NIP

5. Przewidywany
termin
biogazu rolniczego:

rozpoczęcia

dostarczania

REGON oraz PKD
dzień

miesiąc

rok

PESEL

6.

Miejscowość, ulica

Przewidywany podmiot zlecający lub ubiegający się
o usługę dystrybucji siecią gazową PSG sp. z o.o.:

Kod pocztowy, poczta

3. Adres do korespondencji
Miejscowość, ulica
Kod pocztowy, poczta

[m3/h]

7. Określenie mocy przyłączeniowej:

Osoba upoważniona do kontaktu:
Telefon

8. Przewidywana ilość dostaw paliwa gazowego (wymagane wypełnienie tabeli w m3 lub kWh):

w roku

(rok rozpoczęcia
dostarczania)
20..... r.

Lata następne
20..... r.

20..... r.

Min. godzinowa [m3/h]
Maks. godzinowa [m3/h]
Min. dobowa [m3/dobę]
Maks. dobowa [m3/dobę]
Min. roczna [m3 /rok]
Maks. roczna [m3 /rok]
w roku

(rok rozpoczęcia
dostarczania)
20..... r.

Lata następne
20..... r.

20..... r.

Min. godzinowa [kWh/h]
Maks. godzinowa [kWh/h]
Min. dobowa [kWh/dobę]
Maks. dobowa [kWh/dobę]
Min. roczna [kWh/rok]
Maks. roczna [kWh/rok]
9.

Ciśnienie paliwa gazowego w punkcie dostawy i odbioru (punkt wejścia do systemu dystrybucyjnego PSG sp. z o.o.):
ciśnienie minimalne

[kPa],

ciśnienie maksymalne

[kPa].

10. Charakterystyka dostarczania paliwa gazowego:
% poboru rocznego
I kwartał
II kwartał
III kwartał
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

IX

X

IV kwartał
XI

Razem
XII
100 %

11. Parametry jakościowe biogazu rolniczego.
Wnioskodawca oświadcza, że parametry jakościowe biogazu rolniczego planowanego do wprowadzenia do sieci
dystrybucyjnej spełniają warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie
szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących wytwarzanego biogazu rolniczego wprowadzanego do
sieci dystrybucyjnej gazowej.(Dz.U. z 2011 r. Nr 187 poz 1117) oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Systemu Dystrybucyjnego
PSG sp. z o.o. Oddział w ……………………….
Parametry jakościowe biogazu rolniczego wynoszą odpowiednio:
zawartość siarkowodoru

mg/m3

zawartość siarki merkaptanowej

mg/m3

zawartość siarki całkowitej

mg/m3

zawartość par rtęci

μg/m3

temperatura punktu rosy wody przy ciśnieniu 5,5 MPa
od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września nie więcej

ºC

od dnia 1 października do dnia 31 marca nie więcej niż

ºC

ciepło spalania

MJ/m3

liczba Wobbego

MJ/m3

12. Prognoza zmienności parametrów jakościowych biogazu rolniczego

zawartość siarkowodoru
zawartość siarki merkaptanowej

Wartość
minimalna
mg/m3

Wartość
maksymalna
mg/m3

mg/m3

mg/m3

3

mg/m3

zawartość siarki całkowitej

mg/m

zawartość par rtęci

μg/m3

μg/m3

od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września

ºC

ºC

od dnia 1 października do dnia 31 marca

ºC

temperatura punktu rosy wody przy ciśnieniu 5,5 MPa

ciepło spalania
liczba Wobbego

ºC

MJ/m

3

MJ/m3

MJ/m

3

MJ/m3

13. Warunki dostarczania paliwa gazowego inne niż określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG
sp. z o.o.

14. Inne informacje mające wpływ na ocenę warunków przyłączenia:

15. Sposób odbioru dokumentu:

1

odbiór osobisty w miejscu złożenia

przesłanie pocztą na adres korespondencyjny

Załączniki:
Mapa terenu w skali 1:1000 (1:2000) ze wskazanym miejscem wejścia do systemu dystrybucyjnego PSG sp. z o.o.
Mapa orientacyjna lokalizacji obiektów w skali 1:25 000
Projekt zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub na mapie jednostkowej
przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zaznaczonymi przyłączanymi instalacjami wytwarzania
biogazu rolniczego
Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS
Oświadczenie dotyczące tytułu prawnego Wnioskodawcy do korzystania z przyłączanego obiektu lub nieruchomości.
Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik wnioskodawcy jeżeli uprawnienie to nie wynika
z w/w dokumentów.
UWAGA:
Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego lub notariusza lub
osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy.

Miejscowość, data

1

czytelny podpis wnioskodawcy
lub osób reprezentujących wnioskodawcę

Możliwy jest odbiór dokumentów dotyczących określenia warunków przyłączenia do sieci gazowej i/lub umowy o przyłączenie
przez inną osobę pod warunkiem okazania przy odbiorze tych dokumentów stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez
wnioskodawcę. Osobisty odbiór dokumentów możliwy jest tyko w jednostkach obsługi Klienta rozpatrujących wniosek w siedzibach
Oddziału lub Zakładu lub jednostce Sprzedawcy paliwa gazowego.

.

Wypełnia PSG sp. z o.o.

Numer wniosku:
Data złożenia wniosku:

