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PREZES
URZEDU

REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa, dnia

OW A-4212-3(17)j2012j18628jIIIjJD

U3 sierpnia

2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w zwiazku z art. 30 ust. 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pózno
zm.) oraz art.l04
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania
administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pózno zm.)
po rozpatrzeniu wniosku
przedsiebiorstwa
energetycznego
POLENERGIAKOGENERAqA Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie
zwanego dalej "Przedsiebiorstwem",
zawartego w pismie z dnia 27 kwietnia 2012 r. znak: POL-KOG/44/2012, uzupelnionego
pismami: z dnia 22 maja 2012 r. znak: POL-KOG/52/2012, z dnia 6 czerwca 2012r. znak:
POL-KOG/54/2012, z dnia 13 czerwca 2012 r. znak: POL-KOG/55/2012, z dnia 19 czerwca
2012 r. znak: POL-KOG/56/2012, z dnia 19 czerwca 2012 r. znak: POL-KOG/59/2012,
z dnia 11 lipca 2012 r. znak: POL-KOG/61/2012, z dnia 31 lipca 2012 r. znak: POLKOG/66/2012 oraz dnia 3 sierpnia 2012 r. znak: POL-KOG/67/2012
zatwierdzam
ustalona przez Przedsiebiorstwo
taryfe nr 3 dla gazu ziemnego wysokometanowego,
stanowiaca zalacznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesiecy od dnia wprowadzenia
taryfy do stosowania.
UZASADNIENIE
W dniu 27 kwietnia 2012 r., na wniosek Przedsiebiorstwa,
posiadajacego koncesje na
wykonywanie
dzialalnosci gospodarczej
w zakresie obrotu i dystrybucji paliwami
gazowymi, zostalo wszczete postepowanie
administracyjne
w sprawie zatwierdzenia
taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego,
ustalonej przez to Przedsiebiorstwo.
Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiebiorstwo
energetyczne posiadajace koncesje ustala taryfe dla paliw gazowych oraz proponuje okres
jej obowiazywania.
Przedlozona taryfa podlega zatwierdzeniu
przez Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa wart. 4446 ustawy - Prawo energetyczne.
W trakcie niniejszego postepowania administracyjnego,
materialu
dowodowego
ustalono, ze Przedsiebiorstwo
z zasadami

okreslonymi

wart.

44 i 45 ustawy

- Prawo

na podstawie
opracowalo

zgr
t

energetyczr!~

{fff(Jli)··':;~':\··
. J-1
</7;".'/~{.}/~: \,~,~:,~~\:",,;·t"
A.
'/n"
" 'f"
'"
r.i
•'o~«"\f-<~:;\~ / -~;'
'.~?'"
i
z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawi~ ~z~~
..••.
"'....
. ~.y
-I. ,•...c' ",'O', /' /" rr.')
I.
r"\
i.-i

rozporzadzenia

Ministra Gospodarki

\.f",'

• ,.-"- .":-

"

'~:-~l-'~/
'--.--.
2

'.

Biuletyn Branżowy URE - Paliwa gazowe
Nr 56 (522) 3 sierpnia 2012 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zasad ksztaltowania
Nr 28, poz. 165).

i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U.

Ceny i stawki oplat ustalone przez Przedsiebiorstwo w taryfie skalkulowane zostaly na
podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowiazywania taryfy, uzasadnionych
kosztów prowadzenia dzialalnosci koncesjonowanych.
Ustalony w
Przedsiebiorstwa.

decyzji

okres

obowiazywania

Majac powyzsze na uwadze postanowilem

taryfy

jest

zgodny

z

wnioskiem

orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Sadu Okregowego w Warszawie - Sadu
Ochrony Konkurencji
i Konsumentów,
za moim posrednictwem,
w terminie
dwutygodniowym
od dnia jej doreczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo
energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postepowania cywilnego).
2. Odwolanie od decyzji powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu
sporu, przytoczenie zarzutów, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a takze
zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci (art. 47949
Kodeksu postepowania cywilnego).
3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo
energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogloszenia w "Biuletynie Branzowym
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Otrzymuje:
Polenergia Kogeneracja Sp. z 0.0.
ul. Krucza 24/26
00-526 Warszawa
Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci
10 zl w dniu 27 kwietnia 2012 r. na rachunek
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POLENERGIA Kogeneracja Sp. z 0.0.
Z siedziba w Warszawie

NINIEJSZA

TARYFA STANOWI

ZALACZNIK

DO DECYZJI PREZESA URE
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3 dla

ga=u =iemnego wysokometanowego

- POLENERGIA

Kogeneracja Sp. = 0.0.

SPIS TRESCI

,

l.

POSTANOWIENIA

2.

OBJASNIENIE

3.

OGÓLNE ZASADY SPRZEDAZY GAZU, SWIADCZENIA
DYSTRYBUCJI ORAZ ROZLICZEN Z ODBIORCAMI.

4.

5.

3

POJEC I SKRÓTÓW UZYTYCH W TARyFIE

SZCZEGÓLOWE
4.1.
4.2.

OGOLNE

USLUG
4

ZASADY ROZLICZEN

7

SZCZEGÓLOWE ZASADY ROZLICZEN Z ODBIORCAMI
ROZLICZANIE ODBIORCÓW ZA USLUGE DYSTRYBUCJI

7
7

BONIFIKATY I OPLATY ZA NIEDOTRZYMANIE
PARAMETRÓW
JAKOSCIOWYCH
GAZU I STANDARDÓW JAKOSCIOWYCH
OBSLUGI
ODBIORCÓW

6.

OPLATY ZA NIELEGALNE

7.

ZASADY ROZLICZEN

8.

OPLATY ZA DODATKOWE USLUGI LUB CZYNNOSCI
NA DODATKOWE ZLECENIE ODBIORCÓW

9.

4

WYSOKOSC

POBIERANIE

ZA PRZYLACZENIE

CEN I STAWEK OPLAT

GAZU

9
10

DO SIECI SPRZEDAWCY

12

WYKONYWANE
12
13

2
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l.

POSTANOWIENIA

3 dla

ga::u =iemnego wysokometanowego

- POLENERGIA

Kogeneracja Sp. = 0.0.

OGÓLNE

1.1.

Niniejsza Taryfa ustalona zostala przez przedsiebiorstwo
energetyczne POLENERGIA Kogeneracja Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie, zwane dalej
Sprzedawca·

1.2.

Taryfa zawiera rodzaje, wysokosc oraz warunki stosowania:
a)

cen gazu ziemnego wysokornetanowego, zwanego dalej gazem,

b)

stawek oplat za swiadczenie uslug dystrybucji paliw gazowych, zwanych dalej
"stawkami oplat dystrybucyjnych",

c)

stawki oplaty abonamentowej,

d)

sposobu ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakosciowych gazu
i standardów jakosciowych obslugi odbiorców,

e)

stawek oplat za nielegalny pobór gazu,

f)

stawek oplat za dodatkowe uslugi lub czynnosci wykonywane na dodatkowe
zlecenie przylaczonych odbiorców.

1.3.

Taryfe stosuje sie w rozliczeniach z Odbiorcami stosownie do zakresu
swiadczonych uslug i zawartych umów oraz w zakresie nielegalnego poboru gazu.

1.4.

Taryfa uwzglednia w szczególnosci postanowienia:
a)

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z pózno zm.),

b)

rozporzadzenia Ministra Gospodarki, z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie
szczególowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. Nr 133,
poz. 891),

c)

rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie
szczególowych zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie
paliwami gazowymi (Dz. U. z 2008 r. Nr 28, poz. 165),

d)

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postepowania w sytuacjach
zagrozenia bezpieczenstwa paliwowego panstwa i zaklócen na rynku
naftowym (Dz. U. Nr 52, poz. 343, z pózno zm.),

e)

rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 19 wrzesnia 2007 r. w sprawie sposobu
i trybu wprowadzana ograniczen w poborze gazu ziemnego (Dz. U. Nr 178,
poz. 1252),

1.5.

Ceny i stawki oplat zawarte w Taryfie ustalone zostaly dla standardów
jakosciowych okreslonych w rozporzadzeniu, o którym mowa w pkt. 1.4., lit. b).

1.6.

U stalone w Taryfie ceny i stawki oplat oraz oplaty nie zawieraja podatku od
towarów i uslug (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i uslug nalicza
sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa podatkowego.

1.7.

Odczyty wskazan ukladów pomiarowych oraz moce umowne ustalane sa z
zaokragleniem do 1 m3. Jezeli pomiar paliwa gazowego odbywa sie przy
nadcisnieniu nie wyzszym niz 2,5 kPa, to dla celów rozliczeniowych l m3 paliwa
3
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3 dla

ga::u =iemnego wysokometanowego

- POLENERGIA

gazowego odczytany na ukladzie pomiarowym odpowiada
normalnych.

2.

Kogeneracja Sp. = 0.0.

l m3 w warunkach

OBJASNIENIE POJEC I SKRÓTÓW UZYTYCH W TARYFIE

2.1.

Sprzedawca - POLENERGIA Kogeneracja Sp. z 0.0. z siedziba w Warszawie, przedsiebiorstwo energetyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza w zakresie
dystrybucji oraz obrotu gazem ziemnym wysokornetanowym na podstawie
posiadanych koncesji.

2.2.

Odbiorca - kazdy, kto otrzymuje lub pobiera gaz na podstawie umowy zawartej ze
Sprzedawca·

2.3.

Gaz - gaz ziemny wysokornetanowy.

2.4.

Umowa - umowa o swiadczenie uslug dystrybucji, umowa sprzedazy gazu lub
umowa kompleksowa.

2.5.

Okres rozliczeniowy - ustalony w umowie przedzial czasowy pomiedzy dwoma
kolejnymi odczytami rozliczeniowymi wskazan ukladu pomiarowego.

2.6.

Sieci - instalacje polaczone i wspólpracujace ze soba, sluzace do dystrybucji gazu
nalezace do przedsiebiorstwa energetycznego.

2.7.

Przylacze - odcinek sieci gazowej od gazociagu zasilajacego do urzadzenia
odcinajacego wraz z zabezpieczeniem wlacznie, sluzacy do przylaczania instalacji
gazowej znajdujacej sie w miejscu odbioru gazu na terenie lub w obiekcie
podmiotu przylaczanego do sieci Sprzedawcy.

2.8.

Uklad pomiarowy - gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub rozliczeniowopomiarowe, a takze uklady polaczen miedzy nimi, sluzace do pomiaru pobranego
lub dostarczonego do sieci gazu i dokonywania rozliczen w jednostkach objetosci.

2.9.

Metr szescienny w warunkach normalnych (Nm3) - jednostka rozliczeniowa,
oznaczajaca ilosc suchego paliwa gazowego zawarta w objetosci l m3 przy
cisnieniu 101,325 kPa i temperaturze 273,15 K (O°C).

2.10.

Moc umowna - maksymalna ilosc gazu, która mozna odebrac w ciagu godziny,
okreslona na dany rok w umowie.

2.11.

Miejsce odbioru gazu - okreslony w umowie punkt w sieci, do którego Sprzedawca
jest zobowiazany zapewnic dostarczanie gazu a Odbiorca je odebrac. Miejsce
odbioru gazu odpowiada miejscu dostarczania gazu.

2.12.

Cena Referencyjna Gazu (CRG) - sredniowazona cena zakupu gazu w miesiacu
poprzedzajacym miesiac, w którym cena ta bedzie miala zastosowanie. Jezeli nie
nastapil zakup gazu w danym miesiacu obowiazuje poprzednia CRG.

3.

OGÓLNE ZASADY SPRZEDAZY GAZU, SWIADCZENIA
DYSTRYBUCJI ORAZ ROZLICZEN Z ODBIORCAMI

USLUG

3.1.

Sprzedawca ustala jedna grupe taryfowa dla wszystkich odbiorców.

3.2.

Cena gazu ustalona w taryfie odpowiada cieplu spalania 39,5 MJ/m3 oraz
parametrom jakosciowym, okreslonym w § 38 rozporzadzenia, o którym mowa
w pkt. 1.4. lit. b).

4
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- POLENERGIA

Kogeneracja Sp. = 0.0.

3.3.

Wartosc ciepla spalania gazu dostarczanego do Odbiorców uwaza sie za
dotrzymana, jesli jego wartosc jest nie mniejsza niz okreslona w rozporzadzeniu,
o którym mowa w pkt. 1.4. lit. b), tj. 34,0 MJ/m3.

3.4.

Przy dostarczaniu gazu o cieple spalania innym niz okreslone w pkt. 3.2., cena za
dostarczony gaz podlega korekcie wspólczynnikiem korygujacym, obliczanym
wedlug wzoru:
Hssr

X = ----------Hsn

gdzie:
X

-

wspólczynnik korygujacy,

Hssr

-

cieplo spalania dostarczonego paliwa gazowego [MJ/m3]

Hs n

-

nominalne cieplo spalania [MJ/m3] (w wysokosci okreslonej
w pkt. 3.2.).

3.5.

Cieplo spalania dostarczonego gazu (Hs sr) oblicza sie, jako srednia arytmetyczna
z wielkosci wynikajacych z pomiarów ciepla spalania dokonanych przez
Sprzedawce w danym miesiacu, z zastrzezeniem pkt. 3.6.

3.6.

W przypadku, gdy Odbiorca zainstaluje urzadzenie uzgodnione ze Sprzedawca,
umozliwiajace
okreslenie ciepla spalania dostarczonego
gazu w okresie
rozliczeniowym oraz uzgodni w umowie ze Sprzedawca warunki sprawdzania
urzadzenia, wówczas cieplo spalania gazu okreslane bedzie na podstawie wskazan
tego urzadzenia.

3.7.

Sprzedawca dokonuje rozliczen za pobrany gaz oraz swiadczone uslugi
dystrybucyjne
na podstawie
wskazan ukladu pomiarowego
w okresach
rozliczeniowych ustalonych w umowie. Jezeli umowy nie stanowia inaczej,
rozliczenia z Odbiorcami dokonywane sa co miesiac.

3.8.

W okresie, o którym mowa w pkt. 3.7. Sprzedawca moze pobierac w trakcie okresu
rozliczeniowego oplaty za gaz na podstawie jego prognozowanego zuzycia.

3.9.

Jezeli w wyniku wnoszenia oplat na podstawie prognozowanego zuzycia, o którym
mowa w pkt. 3.8., powstanie nadplata lub niedoplata za pobrany gaz wówczas:
a) nadplata podlega zaliczeniu na poczet platnosci ustalonych na najblizszy okres
rozliczeniowy, o ile Odbiorca w terminie 7 dni, od otrzymania zawiadomienia
o nadplacie, nie zazada jej zwrotu,
b) niedoplata jest
rozliczeniowy.

rozliczana

w

pierwszej

fakturze

za

najblizszy

okres

3.10.

W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w dzialaniu ukladu pomiarowego lub
przyjecia do rozliczen blednych odczytów wskazan ukladu pomiarowego
Sprzedawca jest obowiazany dokonac korekty uprzednio wystawionych faktur.

3.11.

Korekta faktur, o których mowa w pkt. 3.10., obejmuje okres rozliczeniowy lub
w przypadku udokumentowania, nie objety przedawnieniem okres, w którym
wystepowaly stwierdzone nieprawidlowosci lub bledy.

5
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3 dla

ga::u =iemnego wysokometanowego

- POLENERGIA

Kogeneracja Sp. = 0.0.

3.12.

Nadplata wynikajaca z korekty rozliczen podlega zaliczeniu na poczet platnosci
ustalonych na najblizszy okres rozliczeniowy chyba, ze Odbiorca zazada jej
zwrotu.

3.13.

Jesli umowa nie stanowi inaczej w przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych
zarówno od Sprzedawcy jak i Odbiorcy nastapilo uszkodzenie
ukladu
pomiarowego, który nie zarejestrowal poboru gazu w okresie rozliczeniowym,
za ilosc stanowiaca podstawe ustalenia naleznosci za pobrany gaz przyjmuje sie:
a) ilosc gazu dostarczonego wanalogicznym
okresie rozliczeniowym roku
bezposrednio
poprzedzajacego
dany
rok,
z
uwzglednieniem
udokumentowanych okolicznosci majacych wplyw na wielkosc dostarczonego
paliwa,
b) jezeli nie mozna ustalic ilosci dostarczonego gazu zgodnie z lit. a) - ilosc gazu
zmierzona przez uklad pomiarowy w nastepnym okresie rozliczeniowym, przy
uwzglednieniu sezonowosci oraz innych udokumentowanych okolicznosci
majacych wplyw na wielkosc poboru,
c) jezeli nie mozna ustalic ilosci dostarczonego gazu zgodnie z lit. a) lub lit. b) ilosc wynikajaca z iloczynu liczby godzin w okresie rozliczeniowym i mocy
umownej okreslonej w umowie.

3.14.

W przypadku, gdy uklad pomiarowy sklada sie co najmniej z dwóch gazomierzy
równolegle zainstalowanych na tym samym przylaczu - jesli umowa nie stanowi
inaczej - w rozliczeniach z Odbiorca stosuje sie nastepujace zasady:
a) oplaty zalezne od ilosci pobranego gazu ustala sie na podstawie
zmierzonych przez gazomierze ilosci pobranego gazu,

sumy

b) oplate zalezna od mocy ustala sie na podstawie sumy mocy umownej lub sumy
nominalnych godzinowych przepustowosci gazomierzy,
c) dla ustalenia oplaty abonamentowej
uklad pomiarowy.
3.15.

zespól gazomierzy uznaje sie za jeden

Sprzedawca moze wstrzymac dostarczanie gazu, jezeli:
a) instalacja znajdujaca sie u Odbiorcy stwarza bezposrednie
zycia, zdrowia albo srodowiska,

zagrozenie dla

b) nastapil nielegalny pobór gazu,
c) odbiorca zwleka z zaplata za pobrany gaz, co najmniej miesiac po uplywie
terminu platnosci pomimo uprzedniego powiadomienia na pismie o zamiarze
wypowiedzenia umowy i wyznaczeniu dodatkowego, dwutygodniowego
terminu do zaplaty zaleglych i biezacych naleznosci.
3.16.

Sprzedawca jest zobowiazany do bezzwlocznego wznowienia dostarczania gazu,
wstrzymanego z powodów wymienionych w pkt. 3.15., jezeli ustana przyczyny
uzasadniajace wstrzymanie jego dostarczania.

3.17.

Za wznowienie dostarczania gazu po wstrzymaniu jego dostawy, z przyczyn
lezacych wylacznie po stronie Odbiorcy, pobiera sie oplate w wysokosci 210,00 zl.

3.18.

Sprzedawca przenosi na Odbiorców pobierajacych gaz oplaty poniesione
w zwiazku z niedotrzymaniem zgloszen zapotrzebowania na gaz w miejscach ich
dostarczania, wynikajace z dzialania lub zaniechania tych Odbiorców.
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4.
4.1.

SZCZEGÓLOWE

3 dla

ga::u =iemnego wysokometanowego

- POLENERGIA

Kogeneracja Sp. = 0.0.

ZASADY ROZLICZEN

SZCZEGÓLOWE

ZASADY ROZLICZEN

Z ODBIORCAMI

4.1.1. Oplate za pobrany gaz w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn, ustalonej na
podstawie wskazan ukladu pomiarowego, ilosci pobranych przez Odbiorce m3 tego
gazu i jego ceny, okreslonej w pkt. 9. Taryfy, z uwzglednieniem wspólczynnika
korekcyjnego, o którym mowa w pkt. 3.4.
4.1.2. Odbiorca gazu zobowiazany jest do zaplaty miesiecznej oplaty abonamentowej,
naliczanej w pelnej wysokosci za kazdy rozpoczety miesiac umowy.
4.1.3.

Oplata abonamentowa zwiazana jest ze swiadczeniem uslug w zakresie handlowej
obslugi odbiorców, obejmujacej odczytywanie wskazan ukladów pomiarowych,
wystawianie faktur, obliczanie i pobieranie naleznosci za dostarczony gaz, a takze
czynnosci zwiazane z kontrola ukladów pomiarowych, dotrzymywaniem warunków
umów i prawidlowosci rozliczen.

4.1.4.

Stawka oplaty abonamentowej odnosi sie do kazdego ukladu pomiarowego
i pobierana jest w pelnej wysokosci za kazdy rozpoczety miesiac.

4.1.5.

W przypadku zmiany stawki oplaty abonamentowej
w trakcie okresu
rozliczeniowego oplata abonamentowa pobierana jest w wysokosci proporcjonalnej
do ilosci dni obowiazywania poprzedniej i nowej stawki.

4.1.6.

W przypadku zmiany ceny gazu w trakcie okresu rozliczeniowego oplaty za gaz
pobiera sie w wysokosci proporcjonalnej do ilosci dni obowiazywania poprzedniej i
nowej ceny, o ile zuzycie nie wynika z zapisu urzadzenia rejestrujacego przebieg
godzinowego poboru gazu.

4.2.

ROZLICZANIE

4.2.1.

Sprzedawca swiadczy uslugi dystrybucji gazu kazdemu Odbiorcy przylaczonemu
do sieci gazowej Sprzedawcy zgodnie z zawarta umowa.

4.2.2.

Odbiorca przylaczony do sieci gazowej Sprzedawcy za swiadczona mu usluge
dystrybucji obciazany jest oplata bedaca suma:

ODBIORCÓW

a) oplaty sieciowej stalej,
rozliczeniowym,

ZA USLUGE DYSTRYBUCJI

zaleznej od mocy umownej i ilosci godzin w okresie

b) oplaty sieciowej zmiennej, zaleznej od ilosci dystrybuowanego gazu.
4.2.3.

Oplate za usluge dystrybucji oblicza sie wedlug wzoru:
Og = Szg * Q + Ssg * Mp * T
gdzie:
oplata za usluge dystrybucji [zl],
stawka sieciowej oplaty zmiennej
okreslonej w pkt. 9.
Q

[zl/m3],

w wysokosci

ilosc dystrybuowanego gazu [m3],
stawka sieciowej oplaty stalej [zll(m3/h) za kazda godzine
okresu rozliczeniowego], w wysokosci okreslonej w pkt. 9.
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4.2.4.

3 dla

ga=u =iemnego wysokometanowego

- POLENERGIA

Mp

-

moc umowna [m31h],

T

-

ilosc godzin w okresie rozliczeniowym.

Za moc umowna, która stanowi podstawe
dystrybucji, przyjmuje sie:

ustalenia

Kogeneracja Sp. = 0.0.

oplaty stalej za usluge

a) w przypadku, gdy uklad pomiarowy wyposazony jest w urzadzenie rejestrujace
przebieg godzinowego poboru gazu - umowna moc godzinowa w danym roku
ustalona w umowie,
b) w przypadku, gdy uklad pomiarowy Odbiorcy nie jest wyposazony w urzadzenie
rejestrujace przebieg godzinowego poboru gazu - mozliwosc odbioru gazu
wynikajaca z:
nominalnej godzinowej przepustowosci gazomierza,
lub
sumy nominalnych godzinowych odbiorów wszystkich zainstalowanych
odbiorników gazowych, ustalonej na podstawie ekspertyzy wykonanej na
wniosek oraz koszt Odbiorcy przez jednostke zaakceptowana przez
Sprzedawce, jezeli suma ta jest mniejsza od nominalnej godzinowej
przepustowosci gazomierza. Na wniosek Odbiorcy ekspertyza moze zostac
wykonana przez Sprzedawce.
4.2.5.

Moc, o której mowa w pkt. 4.2.4. lit. a) zamawiana jest na kazdy rok w jednakowej
wielkosci na wszystkie miesiace roku. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek
Odbiorcy i za zgoda Sprzedawcy, moc umowna moze byc zmieniona w trakcie
roku, przy czym zmiana ta nie moze obowiazywac przez okres krótszy niz
12 miesiecy.

4.2.6.

W przypadku Odbiorcy, którego instalacja zasilana jest z kilku przylaczy, oplaty
stale za uslugi dystrybucji pobierane sa na podstawie mocy umownej okreslonej,
odrebnie dla kazdego przylacza.

4.2.7.

Rozliczenie oplat za uslugi dystrybucji nastepuje w okresach rozliczeniowych i na
zasadach okreslonych w pkt. 3.7. - jesli strony w umowie nie ustala inaczej.

4.2.8.

Oplaty sieciowe stale za uslugi dystrybucji pobiera sie za kazdy miesiac umowny,
niezaleznie od ilosci pobranego gazu i mocy faktycznie wykorzystanej,
z wyjatkiem przypadku opisanego w pkt. 4.2.12.

4.2.9.

Od Odbiorcy przylaczonego w trakcie okresu rozliczeniowego oplaty sieciowe
stale za usluge dystrybucji pobiera sie w wysokosci proporcjonalnej do czasu
swiadczenia uslugi dystrybucji w okresie rozliczeniowym.

4.2.10. W przypadku zmiany stawek oplat sieciowych za usluge dystrybucji w trakcie
okresu rozliczeniowego oplaty pobierane sa w wysokosci proporcjonalnej do ilosci
dni obowiazywania poprzednich i nowych stawek.
4.2.11. W przypadku ograniczenia lub wstrzymania (przerwy) dostawy gazu z przyczyn
zaleznych od Odbiorcy, Odbiorca za caly okres trwania ograniczenia lub
wstrzymania (przerwy) dostarczania gazu ponosi oplate za usluge dystrybucji
w czesci zaleznej od mocy umownej w identycznej wysokosci, jakby nie nastapilo
ograniczenie lub wstrzymanie.
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4.2.12. W przypadku Odbiorcy, który przekroczyl wielkosc mocy umownej bez zgody
Sprzedawcy, pobierane sa dodatkowe oplaty stanowiace iloczyn mocy
maksymalnej zarejestrowanej przez uklad pomiarowy ponad moc umowna, ilosci
godzin w okresie rozliczeniowym i 3-krotnej stawki oplaty sieciowej stalej za
uslugi dystrybucji.
5.

5.1.

BONIFIKATY
I
JAKOSCIOWYCH
ODBIORCÓW

OPLATY ZA NIEDOTRZYMANIE
PARAMETRÓW
GAZU I STANDARDÓW JAKOSCIOWYCH
OBSLUGI

W przypadku obnizenia ciepla spalania gazu w stosunku do wielkosci okreslonych
w pkt. 3.2 Taryfy - Odbiorcy przysluguje bonifikata za caly udowodniony okres
dostarczania gazu o obnizonym cieple spalania w wysokosci okreslonej wzorem:
Hssr

B = ( 1 - --------) *I*C
Hsn

gdzie:
B

-

wysokosc bonifikaty [zl],

Hs

sr

-

cieplo spalania dostarczonego paliwa gazowego [MJ/m3],

Hs

n

-

nominalne cieplo spalania [MJ/m3] (w wysokosci okreslonej
w pkt. 3.2.),

I

-

ilosc pobranego gazu o obnizonym cieple spalania [m3],

C

-

cena gazu [zl/m3].

5.2.

W przypadku, gdy w rozliczeniach z Odbiorcami stosowane sa zasady zgodne
z pkt. 3.3 bonifikata, o której mowa w pkt. 5.1 nie przysluguje.

5.3.

W razie zastrzezen dotyczacych
jakosci dostarczanego gazu Odbiorca moze
zazadac wykonania badania jego jakosci w niezaleznym laboratorium badawczym,
posiadajacym akredytacje jednostki certyfikujacej uzyskana zgodnie z odrebnymi
przepisami. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci jakosci gazu Sprzedawca
obowiazany jest pokryc koszty tego badania. Jesli badania nie potwierdza
zastrzezen Odbiorcy, ich koszty ponosi Odbiorca.

5.4.

Za niedotrzymanie
przez Sprzedawce
standardów jakosciowych
obslugi
Odbiorców, Odbiorcy przysluguje bonifikata w wysokosci wynikajacej z okreslonego w § 42 rozporzadzenia, o którym mowa w pkt. 1.4. lit. c), odpowiedniego ulamka przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze
przedsiebiorstw w 2011 r., ogloszonego w obwieszczeniu Prezesa Glównego
Urzedu Statystycznego z dnia 18 stycznia 2012 r. (Dz. Urz. GUS z 2012 r. poz. 2),
które wynioslo 3.604,68 zl.

5.5.

Bonifikaty, o których mowa w pkt. 5.4 udzielane sa na pisemny wniosek Odbiorcy,
który powinien byc rozpatrzony przez Sprzedawce nie pózniej niz w terminie
14 dni od dnia jego zlozenia.

5.6.

W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawce ograniczenia wielkosci mocy
umownej, w szczególnosci w przypadku przerw lub zaklócen wynikajacych z :
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- awarii, zagrozenia wybuchem lub wybuchu,
- zagrozenia pozarem lub pozaru,
- prowadzenia prac zwiazanych z usuwaniem awarii,
- wykonywania planowanych prac konserwacyjnych
instalacji,

lub remontowych sieci lub

- wykonywaniem prac zwiazanych z przylaczaniem Odbiorców,
oplata stala za usluge dystrybucji ulega obnizeniu proporcjonalnie do wielkosci
obnizenia mocy umownej i czasu trwania przerwy lub zaklócenia.
5.7.

Bonifikata nie przysluguje, jesli Odbiorca nie dostosowal sie do wprowadzonych
ograniczen.

5.8.

W przypadku ograniczenia przez Sprzedawce mocy umownej z przyczyn innych
niz wymienione w pkt. 5.6, a w szczególnosci z powodu doraznego spadku
cisnienia w sieci (na doplywie przed reduktorem) ponizej cisnienia, o którym
mowa w umowie - Sprzedawca udziela bonifikaty w oplacie stalej za uslugi
dystrybucji w wysokosci proporcjonalnej do wielkosci i czasu trwania tego
ograniczenia. Bonifikata nie przysluguje, jezeli spadek cisnienia zostal
spowodowany przez Odbiorce na skutek przekroczenia przez niego mocy
umownej.

5.9.

Odbiorca, który nie dostosowal sie do ograniczen wprowadzonych przez
Sprzedawce w zwiazku z prowadzonymi pracami przylaczeniowymi
lub
remontowo - konserwacyjnymi jest obciazany oplatami stanowiacymi iloczyn
poboru maksymalnego
zarejestrowanego
przez uklad pomiarowy ponad
dopuszczalny pobór wynikajacy z ograniczenia, okresu trwania tego ograniczenia
i 3-krotnej stawki oplaty sieciowej stalej za uslugi dystrybucji.

6.

OPLATY ZA NIELEGALNE POBIERANIE GAZU

6.1. Za nielegalne pobieranie paliw gazowych uwaza sie pobieranie paliw gazowych bez
zawartej umowy, z calkowitym lub czesciowym pominieciem ukladu pomiaroworozliczeniowego lub poprzez ingerencje w ten uklad majaca wplyw na zafalszowanie
pomiarów dokonywanych przez uklad pomiarowo- rozliczeniowy.
6.2. W przypadku nielegalnego pobierania gazu, o którym mowa w pkt. 6.1. Sprzedawca
obciaza pobierajacego oplata obliczona wedlug wzoru:
~PG = 5 • CRG • QNPG
gdzie:
ONPG- oplata za nielegalny pobór gazu [zl],
CRG - cena referencyjna gazu w miesiacu stwierdzenia nielegalnego poboru
gazu [zl/m3],
QNPG- ryczaltowe ilosci nielegalnie pobranego gazu [m3].
6.3. Ryczaltowe ilosci nielegalnie pobranego gazu okresla sie na podstawie sumarycznej
mocy zainstalowanych odbiorników:
a) w przypadku gdy moc zainstalowanych odbiorników jest nie wieksza niz 100 kW:
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900
15000
200 3500
Ryczaltowa
ilosc nie1egalnie
pobieranego
gazu QNPG
[m3]

0kW
kW
orników
c [kW]
c:s 10 kW

b) w przypadku gdy moc zainstalowanych odbiorników jest wieksza od 100 kW przyjmuje
sie wartosc obliczona na podstawie wzoru:
ONPG= 15 000 + 200· (c - 100)
ONPG- oplata za nie1egalny pobór gazu [zl],
c - sumaryczna moc zainstalowanych odbiorników [kW].
6.4. Ryczaltowe ilosci gazu, o których mowa w pkt. 6.3., sa ilosciami maksymalnymi
i Sprzedawca przy ustalaniu oplat moze zastosowac ilosci mniejsze, uwzgledniajac
rzeczywiste
mozliwosci
pobierania
gazu wynikajace
z mocy
i rodzaju
zainstalowanych odbiorników.
6.5. Za czynnosci
wynosza:

zwiazane

ze stwierdzeniem

nielegalnego

pobierania

gazu oplaty

Lp.
82 zlzljego
220
Wymiana,
montaz
Nazwa
lub
czynnosciOplata
demontaz
Zalozenie
nowych
plomb
na urzadzeniu
lub
sposób
jejpomiarowego
ustalenia
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powiekszona
ow
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ZA PRZYLACZENIE
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DO SIECI SPRZEDAWCY

7.1.

Taryfa nie zawiera stawek oplat za przylaczenie do sieci gazowej, gdyz
Sprzedawca nie przewiduje przylaczania Odbiorców do sieci w okresie
obowiazywania Taryfy, a w konsekwencji zawierania w tym okresie umów
o przylaczenie .

7.2.

W przypadku wystapienia nowego Odbiorcy o przylaczenie do sieci, Sprzedawca
niezwlocznie wystapi do Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki z wnioskiem
o zmiane Taryfy w zakresie ustalania stawek oplat za przylaczenie.

8.

OPLATY ZA DODATKOWE USLUGI LUB CZYNNOSCI
DODATKOWE ZLECENIE ODBIORCÓW

8.1.

Za czynnosci lub uslugi wykonywane przez Sprzedawce
ustala sie nastepujace stawki oplat:

WYKONYWANE

na zlecenie Odbiorcy,

105
zl
dniu
montazu
powiekszona
Lp.
ZWIazana
Sprawdzenie
z ponownym
Jego
dzialania
Nalozenie
plomb
Sprzedawcy
uklad oplaty
Nazwa
czynnosci
lubna
uslugi
Stawka
Kwota
[zl/czynnosc]
wynikajaca
faktury
Badanie
Wymiana
jakosci
uszkodzonego
dostarczanego
przez
Odbiorce
gazu
jednostke
wystawionej
przeprowadzajaca
przez
zewnetrzna
lubpoprawnosci
wznowienie
dostarczania
gazu
pomiarowego,
Cena jego
nabycia
nowego
obowiazujaca
urzadzenia
w o
.. Przerwanie
100 zzl
montazem
i
demontazem
w
montazem
i
demontazem
w
laboratorium
badawcze,
przez
Odbiorce
posiadajace
pomiarowy
w
pkt.
1.4
lit
iakredytacje
b),
elementy
jednostki
paliw
wysokosci
pokrywa
oplate
stwierdzenia
wystawionej
38
certyfikujacej.
badanie
rozporzadzenia
gazowych
zwiazana
powiekszona
koszty
105
niezgodnosci
przez
W
zltego
zSprzedawca
okreslonych
przypadku
ponownym
niezalezne
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którym
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Do stawek dolicza sie podatek od towarów i uslug (VAT).
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8.2.

W stawkach oplat za czynnosci, których wykonanie wymaga plombowania
wkalkulowano koszt kompletu plomb dla jednego ukladu pomiarowego; za kazda
nastepna plombe pobierana jest oplata w wysokosci 5,00 zl.

8.3.

Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidlowosci dzialania gazomierza oraz
badania laboratoryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia oraz badania
laboratoryjnego nie stwierdzono nieprawidlowosci w dzialaniu gazomierza.

8.4.

Za inne dodatkowe uslugi lub czynnosci wykonywane
wysokosc oplat ustala odrebna umowa.

9.

WYSOKOSC CEN I STAWEK OPLA T

[zl/m-c]

na zlecenie

Odbiorcy,

Stawka oplaty
abonamentowej
Zmienna
Stala
Rodzaj
0,0509
0,0776
110,08
[zl/(m3/h)
za [zl1m3]
h] cen i stawek oplat
Stawki oplat za usluge dystrybucji

Sp. z 0.(;

--fJ

·\X.ENERGlA KopntrIcja
Sp. z o.c.
,I. Krucza 24/26 00-526 Warszaw<t
~.+48(22)S223949 fax:+48(22)6212146
NIP:527-25-87-o74
KRSOOOO316159

13
16

