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PREZES
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI

Warszawa,

g stycznia 2013 r.

GWA-4212-8( 4)/2012/2013/13590/VIjTKl

DECYZJA

Na podstawie

art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 lit. b, w zwiazku z art. 30 ust. 1

i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia

1997 r. - Prawo energetyczne

poz. 1059) oraz w zwiazku z art. 104 ustawy
postepowania

administracyjnego

(Dz. U. z 2012 r.,

z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks

(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pózno zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
przedsiebiorstwa

energetycznego

ENERGETYKA URSUS Sp. z

0.0.

z siedziba w Warszawie,
posiadajacego:
1) numer

0000212431

prowadzonym

w rejestrze

przedsiebiorców

Krajowego

przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy,

Rejestru

Sadowego,

XIII Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego,
2) numer identyfikacji podatkowej

(NIP): 522 2729419,

zwanego w dalszej czesci decyzji "Przedsiebiorstwem",

o zatwierdzenie taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego,
zawartego

w pismie z dnia 21 grudnia

2012 r. (znak: E/2224j2012),

pismem z dnia 7 stycznia 2013 r. (znak: E/45/2013),

postanawiam

2

uzupelnionego
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W dniu 21 grudnia 2012 r., na wniosek Przedsiebiorstwa,
•

na dystrybucje
-

•

posiadajacego

koncesje:

gazu:

nr DPG/6/13590/W

/OWA/2004/2005/BH

z dnia 27 pazdziernika

2005 r .

na obrót gazem:
-

nr OPG/llS/13590/W
2005 r.

zostalo wszczete

postepowanie

gazu wysoko metanowego,

/OWA/2004/2005/BH
administracyjne

posiadajace

zatwierdzeniu

proponuja

zatwierdzeniu

pazdziernika

zatwierdzenia

taryfy dla

- Prawo energetyczne,

przedsiebiorstwa

koncesje ustalaja taryfy dla paliw gazowych, które podlegaja

przez Prezesa

URE" oraz

w sprawie

27

ustalonej przez to Przedsiebiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy
energetyczne

z dnia

Urzedu Regulacji Energetyki,

okres

ich

obowiazywania.

zwanego

Przedlozona

dalej "Prezesem
taryfa

przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami,

podlega
o których

mowa wart. 44-46 ustawy - Prawo energetyczne.
W

trakcie

dokumentacji
okreslonymi
Ministra

postepowania

ustalono,
wart.

ze Przedsiebiorstwo
z dnia

6 lutego

na

opracowalo

45 ustawy - Prawo energetyczne

Gospodarki

ksztaltowania

administracyjnego,

200S

podstawie

zgromadzonej

taryfe zgodnie

oraz przepisami

r. w sprawie

z zasadami

rozporzadzenia

szczególowych

i kalkulacji taryf oraz rozliczen w obrocie paliwami gazowymi

200S r. Nr 2S, poz. 165), zwanego dalej "rozporzadzeniem
Ceny i stawki
uzasadnionych

oplat

kosztów

obowiazywania

ustalone

w taryfie

prowadzenia

zasad
(Dz. U. z

taryfowym".

skalkulowane

dzialalnosci

zostaly

na podstawie

zaplanowanych

na

rok

taryfy.

Zaproponowany
widzenia tak interesów

okres

obowiazywania

Przedsiebiorstwa,

Z uwagi na powyzsze postanowilem

taryfy

uznano

za wlasciwy

jak i obslugiwanych

z punktu

przez nie odbiorców.

orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej

decyzji przysluguje

Sadu Ochrony Konkurencji
dwutygodniowym
~~etyczne

~f\CJ!

0-\J

odwolanie

i Konsumentów,

od dnia jej doreczenia

oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947

"-

,,.,,-,
Ork(ol~'e

do Sadu Okregowego

w Warszawie

za moim posrednictwem,

w terminie

(art. 30 ust. 2 i 3 ustawy

§ 1 Kodeksu

postepowania

od decyzji powinno czynic zadosc wymaganiom

przepisanym

-

- Prawo

cywilnego).
dla pisma

~ '~~\~.f~)
""'lU, \Pn

o oraz zawierac
decyzjiwskazanie
i wartosci dowodów,
przedmiotu a
toczenie
zarzutów,oznaczenie
zwiezle zaskarzonej
ich uzasadnienie,

Y

2

'J

~-

~~~~'$

•

•
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cywilnego). Odwolanie nalezy przeslac na adres:

Oddzial Centralny Urzedu Regulacji Energetyki, ul. Canaletta 4, 00-099
Warszawa.
3. Stosownie
Prawo

do art. 47 ust. 3 pkt 1 w zwiazku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy -

energetyczne,

taryfa

zostanie

skierowana

do ogloszenia

w "Biuletynie

Branzowym Urzedu Regulacji Energetyki - Paliwa gazowe".
4.

Otrzymuje:
"Energetyka Ursus" Sp. z 0.0.
Plac Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa

Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 10 zl,
w dniu 2 stycznia 2013 r.,
na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

GLÓWNY SPECJALISTA

~0;;LL~
......

3
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o
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"ENERGETYKA URSUS" Sp. z 0.0.
Plac Czerwca 1976 Roku Nr 1
02-495 Warszawa
NIP 522-27-29-419

ENERGETYKA URSUS Sp. Z 0..0.
Nlf\lEJSZA

TARYf'A STANOWl

ZAtACZNIK
DO DECYZJI PREZESA

URE

?t~~:?..~~i
..c+ ....2QJ2X,

z dnia .....~ ...

nr Qtm.~.0.~.j.~},(~J.
~-?PiJ.)~Q.12)~!P90
j Vi ITt
~:tJPoY'l'a..:n;~mli
I'r~zc.Ja

TARYFA_~
./",/

DLA GAZU ZIEMNE~--/

WVSOKOMETANOWEGO

WARSZAWA,

5

2012

R.
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Spis tresci:
1. Postanowienia ogólne
2. Definicje
3. Kwalifikacja odbiorców do grup taryfowych
4.

Ogólne zasady rozliczania odbiorców

5. Szczególowe zasady rozliczen za dostarczanie gazu
6. Szczególowe zasady rozliczen za swiadczona usluge dystrybucji
7. Bonifikaty z tytulu wprowadzonych
sie do wprowadzonych
8. Bonifikaty

z tytulu

ograniczen oraz oplaty za niedostosowanie

ograniczen
niedotrzymania

parametrów

jakosciowych

gazu

oraz

standardów jakosciowych obslugi odbiorcy
9. Oplaty za nielegalne pobieranie gazu
10. Zasady rozliczen za przylaczenie do sieci dystrybucyjnej sprzedawcy
11. Oplaty za dodatkowe uslugi lub czynnosci wykonywane na zlecenie odbiorcy
12. Wysokosc cen i stawek oplat
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1.

POSTANOWIENIA

1.1.

OGÓLNE

Taryfa ustalona zostala

przez przedsiebiorstwo

energetyczne

-

ENERGETYKAURSUS

Sp. Z 0.0. z siedziba w Warszawie, zwane dalej "Sprzedawca'.
1.2. Taryfa dotyczy dostarczania gazu w oparciu o zawarta umowe i zawiera:
a. ceny gazu ziemnego wysokometanowego, zwanego dalej "gazem".
b. grupy taryfowe i szczególowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup,
c. stawki oplat za swiadczenie uslug dystrybucji gazu, zwane dalej "stawkami dystrybucji",
d. stawki oplat abonamentowych,
e. sposób
ustalania
bonifikat za niedotrzymanie
parametrów
jakosciowych
gazu
f.

i standardów jakosciowych obslugi odbiorców,
sposób ustalania oplaty za: przekroczenie mocy umownej,

nielegalny

pobór gazu,

niedostosowanie sie do wprowadzonych ograniczen,
g. sposób ustalania bonifikat z tytulu wprowadzonych ograniczen lub przerw w dostawie
gazu,
h. sposób ustalania oplat oraz stawki oplat za dodatkowe uslugi wykonywane na dodatkowe
zlecenie odbiorcy,
1.3. Taryfa uwzglednia postanowienia:
a. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059),
b. rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczególowych
zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie paliwami gazowymi
(Dz. U. z 2008 r. Nr 28, poz. 168) - zwanego dalej "rozporzadzeniem taryfowym",
c.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie szczególowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r.

Nr 133 poz. 891) - zwanego dalej "rozporzadzeniem systemowym",
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. z 2012 r., poz. 1190),
e. rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 19 wrzesnia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu
wprowadzania ograniczen w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1252).
1.4.

Zawarte w taryfie ceny i stawki oplat za dostarczanie gazu ustalono dla standardów
jakosciowych okreslonych w § 38 rozporzadzenia systemowego.

1.5.

Ustalone 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.

1.6.

Zamawianie

mocy

oraz

odczyty

wskazan

ukladów

pomiarowych

dokonywane

sa

z dokladnoscia do 1m3. Jezeli pomiar gazu odbywa sie przy nadcisnieniu równym lub
nizszym niz 2,5 kPa, wówczas dla celów rozliczeniowych 1m3 gazu odczytany na
gazomierzu odpowiada

1m3 w warunkach normalnych.

7
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2.

DEFINICJE

Stosowane

w

taryfie

pojecia

sa

zgodne

z

definicjami

okreslonymi

w

ustawie

oraz

rozporzadzeniach taryfowym i systemowym.
2.1.

Sprzedawca

2.2.

Odbiorca

2.3.

Grupa

- ENERGETYKA URSUS Sp. Z 0.0. z siedziba w Warszawie.

- kazdy, kto otrzymuje lub pobiera gaz na podstawie umowy ze sprzedawca.

taryfowa

- grupa odbiorców pobierajacych

paliwa z sieci dystrybucyjnej

lub

korzystajacych z uslug zwiazanych z zaopatrzeniem odbiorców w te paliwa, dla których
stosuje sie jeden zestaw cen lub stawek oplat i warunków ich stosowania.
2.4.

Charakterystyka

poboru

gazu -

okreslajace w szczególnosci

okreslone

w umowie

roczna ilosc odbieranego

lub rzeczywiste

wielkosci,

gazu i nierównomiernosc

jego

poboru w czasie, godzinowa moc oraz cisnienie w miejscu dostarczania gazu.
2.5.

Gaz - gaz ziemny wysokometanowy

2.6.

Sieci

gazowe

pomiarowymi,

-

gazociagi

polaczone

(GZ-50).

i instalacje

wraz

i wspólpracujace

ze

stacjami

ze soba, sluzace

gazowymi,

ukladami

do dystrybucji

gazu,

nalezace do sprzedawcy.
2.7.

Instalacja

gazowa - urzadzenia gazowe z ukladami polaczen miedzy nimi, zasilane

z sieci dystrybucyjnej, znajdujace sie na terenie i w obiekcie odbiorcy.
2.8.

Metr

szescienny

w

warunkach

normalnych

(Nm3) -

oznaczajaca ilosc suchego gazu zawarta w objetosci
i temperaturze 273,15
2.9.

Miejsce

odbioru

OK

jednostka

rozliczeniowa,

1m3 przy cisnieniu 101,325 kPa

(O oC).

gazu - okreslony w umowie punkt w sieci gazowej,

do którego

sprzedawca zobowiazany jest zapewnic dostarczenie gazu, a odbiorca je odebrac.
2.10. Moc przylaczeniowa

- planowana, maksymalna godzinowa mozliwosc dostarczania lub

odbierania gazu, sluzaca do zaprojektowania przylacza,
2.11. Moc umowna

-

maksymalna

ilosc gazu, która mozna odebrac w ciagu godziny,

okreslona na dany rok w umowie.
2.12. Okres

rozliczeniowy

-

ustalony w umowie

przedzial

czasowy

pomiedzy

dwoma

kolejnymi odczytami wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego.
2.13. Dystrybucja
- transport
dostarczania odbiorcom.

paliw

gazowych

sieciami

dystrybucyjnymi

w

celu

2.14. Przylacze - odcinek sieci gazowej od gazociagu zasilajacego do kurka glównego
z zabezpieczeniem

ich

wraz

wlacznie, sluzacy do przylaczania instalacji gazowej znajdujacej sie

na terenie i w obiekcie odbiorcy.
2.15. Roczna

ilosc

umowna

-

ilosc

gazu

okreslona

w

umowie,

zobowiazany jest dostarczyc w ciagu roku do miejsca odbioru gazu.

8
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2.16. Uklad

pomiarowy

-

gazomierze

i inne urzadzenia

pomiarowe

lub rozliczeniowo-

pomiarowe, a takze uklady polaczen miedzy nimi, sluzace do pomiaru ilosci pobranych
lub dostarczonych do sieci paliw gazowych.
2.17. Umowa - zawarta pomiedzy sprzedawca i odbiorca umowa sprzedazy gazu, umowa o
swiadczenie uslug dystrybucji gazu lub umowa kompleksowa zawierajaca postanowienia
umowy sprzedazy gazu i umowy o swiadczenie uslugi jego dystrybucji.
2.18. Nielegalne

pobieranie

czesciowym

gazu - pobieranie gazu bez zawarcia umowy, z calkowitym lub

pominieciem

ukladu pomiarowo-rozliczeniowego

w ten uklad majaca wplyw na zafalszowanie

lub poprzez ingerencje

pomiarów dokonywanych

przez uklad

pomiarowo-rozliczeniowy.

3.

KWALIFIKACJA

3.1.

ODBIORCÓW

DO GRUP TARYFOWYCH

Odbiorcy za dostarczony gaz i swiadczone uslugi dystrybucji rozliczani sa wedlug cen
i stawek

oplat

wlasciwych

dla grup taryfowych,

do

których

sa zakwalifikowani.

Odbiorców kwalifikuje sie do grup taryfowych, uwzgledniajac moc umowna.
3.2.

Na podstawie

kryterium

podzialu odbiorców,

okreslonego

w punkcie 3.1.ustala

sie

nastepujace grupy taryfowe:
Moc umowna
10 b< <b <
10550

Grupa taryfowa
b [m3/hl

G-1
-2

3.3.

Odbiorca, który pobiera gaz z kilku miejsc odbioru zaliczany jest do grupy taryfowej
oddzielnie w kazdym z tych miejsc.

3.4.

Wielkosc odbioru maksymalnych mocy godzinowych w roku okreslona jest w umowie
sprzedazy lub umowie o swiadczenie uslug przesylowych.

4.

OGÓLNE

4.1.

ZASADY ROZLICZANIA

ODBIORCÓW

Ceny gazu ustalone w taryfie dotycza gazu o cieple spalania

w wysokosci 39,5 MJ/m3.

Pozostale parametry jakosciowe gazu spelniaja kryteria okreslone w §38 rozporzadzenia
systemowego.
4.2.

Przy dostarczaniu
dostarczony gaz
wzoru:

x=
gdzie

gazu

o cieple spalania innym, niz okreslone w pkt. 4.1. cena za

podlega korekcie wspólczynnikiem

korygujacym, obliczanym wedlug

Hssr / Hsn

X
Hs sr

- wspólczynnik korygujacy
-

cieplo spalania dostarczonego gazu [MJ/

9

m3]
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4.3.

Cieplo spalania dostarczonego gazu {Hssr} przyjmuje sie jako wielkosc okreslona
dla sprzedawcy gazu przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Mazowiecki
Oddzial Obrotu Gazem w Warszawie, Gazownia Warszawska, z zastrzezeniem pkt. 4.4.

4.4.

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

4.5.

Sprzedawca dokonuje rozliczen za dostarczanie gazu na podstawie wskazan ukladu
pomiarowego w okresach rozliczeniowych ustalonych w umowie. Jezeli umowa nie
stanowi inaczej, rozliczenia z odbiorcami dokonywane sa w okresach miesiecznych.

4.6.

W okresie rozliczeniowym, o którym mowa w pkt. 4.5., sprzedawca moze pobierac
oplaty za dostawe gazu na podstawie prognozowanego jego zuzycia. Koniecznosc
wnoszenia oplat ustalonych na podstawie prognozowanego zuzycia nastepuje dla
odbiorców grup taryfowych G-1 i G-2 nie czesciej, niz raz w miesiacu kalendarzowym.

4.7.

Prognozy zuzycia gazu dla odbiorców rozliczanych w grupie taryfowej G-1 dokonuje sie
na podstawie:
a.

zuzycia gazu w porównywalnym okresie roku bezposrednio poprzedzajacego rok,
w którym dokonywana jest prognoza - dla odbiorców pobierajacych gaz w calym tym
okresie,

b.

sredniorocznego zuzycia gazu - ustalonego jako iloczyn sredniego odbioru
dobowego (ilosci faktycznie pobranego gazu podzielonej przez liczbe dób trwania
poboru, z uwzglednieniem charakterystyki poboru gazu) i ilosci dób w roku w przypadku odbiorców, którzy rozpoczeli pobór gazu w ciagu roku bezposrednio
poprzedzajacego rok, w którym dokonuje sie prognozy,

c.

sredniorocznego zuzycia gazu - ustalonego na podstawie deklarowanego przez
odbiorce zuzycia, wynikajacego z sumy nominalnych mocy godzinowych
zainstalowanych urzadzen, z uwzglednieniem charakterystyki poboru gazu - dla
odbiorców, którzy rozpoczeli pobór gazu w trakcie roku.

4.8.

Prognozy zuzycia gazu dla odbiorców rozliczanych w grupie taryfowej G-2 dokonuje sie
na podstawie wielkosci zamówienia rocznego, zgodnie z zasadami okreslonymi
w umowie, uwzgledniajac dane z porównywalnego okresu roku bezposrednio
poprzedzajacego rok, w którym dokonywanajest prognoza.

4.9.

Jezeli w wyniku wnoszenia oplat na pOdstawie prognozowanego zuzycia, o którym
mowa w pkt. 4.6. powstanie nadplata lub niedoplata za pobrany gaz, Sprzedawca
niezwlocznie zawiadamia o tym odbiorce i wówczas ma zastosowanie § 39 ust. 4
rozporzadzenia taryfowego.

4.10.

W przypadku uniemozliwienia dokonania odczytu wskazan ukladu pomiarowego
sprzedawca ustala ilosc pobranego przez odbiorce gazu na podstawie szacunkowego
zuzycia.
adku zmiany cen gazu, stawek oplat abonamentowych lub stawek za
ie uslug dystrybucji
iffil

W

trakcie okresu rozliczeniowego,

oplaty za dostarczony

sie w wysokosci proporcjonalnej do liczby dni obowiazywania poprzednich
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i nowych cen lub stawek oplat z zastrzezeniem zdania nastepnego. Jezeli zuzycie gazu
wynika z zapisu urzadzenia rejestrujacego przebieg godzinowego

poboru gazu, oplaty

za gaz oraz za uslugi dystrybucji w czesci zmiennej ustala sie odpowiednio do ilosci
zuzycia zarejestrowanego
4.12.

przed i po zmianie cen lub stawek oplat.

W przypadku

stwierdzenia

przyjecia

rozliczen

do

spowodowaly

nieprawidlowosci

blednych

zawyzenie

w dzialaniu

odczytów

lub zanizenie

wskazan

ukladu

ukladu

pomiarowego

pomiarowego,

lub
które

naleznosci za pobrany gaz, sprzedawca

po

uprzednim sprawdzeniu tych nieprawidlowosci lub blednych odczytów jest zobowiazany
dokonac korekty uprzednio wystawionych faktur.
4.13.

Korekta faktur, o której mowa w pkt. 4.12. obejmuje caly okres, w którym wystepowaly
stwierdzone nieprawidlowosci albo bledy.

4.14.

Nadplata
ustalonych

wynikajaca

z korekty

na najblizszy

kalendarzowych

okres

od otrzymania

rozliczen

podlega

rozliczeniowy,
zawiadomienia

zaliczeniu

na poczet

o ile odbiorca
o nadplacie

platnosci

w terminie

7 dni

nie zazada jej zwrotu.

Nadplata rozliczana jest w fakturze na najblizszy okres rozliczeniowy, chyba. ze umowa
stanowi inaczej.
4.15.

Jezeli umowa nie stanowi inaczej w przypadku, gdy z przyczyn niezaleznych zarówno
od sprzedawcy,
zarejestrowania

jak

i odbiorcy

doszlo do niezarejestrowania

lub nieprawidlowego

poboru gazu w okresie rozliczeniowym, za ilosc stanowiaca podstawe

ustalenia naleznosci za pobrany gaz przyjmuje sie:
a. ilosc gazu pobrana w analogicznym okresie rozliczeniowym
dany

rok

stosowania

udokumentowanych
b.

taryfy,

z

uwzglednieniem

roku poprzedzajacego

sezonowosci

oraz

innych

okolicznosci majacych wplyw na wielkosc poboru,

jezeli nie mozna ustalic poboru gazu zgodnie z Iit.a. - ilosc gazu zmierzona przez
uklad

pomiarowo-rozliczeniowy

z uwzglednieniem

sezonowosci

w
oraz

nastepnym
innych

okresie

rozliczeniowym,

udokumentowanych

okolicznosci

majacych wplyw na wielkosc poboru,
c. jezeli nie mozna ustalic poboru gazu zgodnie z lit.a. lub b. - ilosc stanowiaca iloczyn
liczby godzin w okresie rozliczeniowym i mocy umownej okreslonej w umowie.
4.16.

W przypadku,
równolegle

gdy uklad pomiarowy

zainstalowanych

sklada sie z co najmniej

na tym samym przylaczu - jezeli

dwóch gazomierzy
umowa nie stanowi

inaczej - stosuje sie nastepujace zasady:
a. oplaty zalezne od ilosci pobranego gazu ustala sie na pOdstawie sumy zmierzonych
przez gazomierze ilosci pobranego gazu,
b. oplaty zalezne od mocy ustala sie na podstawie mocy gazomierza o najwyzszej
przepustowosci,
c. dla ustalenia oplaty abonamentowej zespól gazomierzy uznaje sie za jeden uklad
pomiarowy.
4.jl_--SRrzedawca

moze wstrzymac dostarczanie gazu, jezeli:

~'.;~I~~U=
..
c..~~ .'
m

.

REG

R E}YKJ

'" CK:
~

•.

srodowlska,
O la albo
R.~2:ia
znajdujaca
sie u odbiorcy stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia,
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b. nastapil nielegalny pobór gazu,
c. odbiorca zalega z zaplata za pobrany gaz co najmniej miesiac po uplywie terminu
platnosci,

pomimo

wypowiedzenia

uprzedniego

powiadomienia

go

na

pismie

o

umowy i wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego

zamiarze
terminu do

zaplaty zaleglych i biezacych naleznosci.
4.18.

Jezeli ustana przyczyny

uzasadniajace

wstrzymanie

o których mowa w pkt. 4.18. sprzedawca
Za wznowienie

dostarczania

dostarczania

niezwlocznie

gazu, wstrzymanego

gazu z powodów,

wznawia jego dostarczanie.

zgodnie z pkt. 4.18. sprzedawca

pobiera oplate zgodnie ze stawkami zamieszczonymi w pkt. 11.1 lit. a.

5.

SZCZEGÓLOWE

5.1.

ZASADY ROZLICZEN ZA DOSTARCZANIE

GAZU

Oplate za gaz pobrany w okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn ustalonej na podstawie
wskazan ukladu pomiarowego
okreslonej

ilosci pobranych przez odbiorce m3 gazu i jego ceny,

w pkt. 12.1. taryfy, z uwzglednieniem wspólczynnika korygujacego, o którym

mowa w pkt. 4.2.
5.2.

Odbiorca gazu zobowiazany jest do zaplaty na rzecz sprzedawcy
abonamentowej,

miesiecznej oplaty

naliczonej w pelnej wysokosci za kazdy rozpoczety miesiac, odrebnie

za kazdy uklad pomiarowy.

Stawki oplat abonamentowych

zawarte sa w pkt. 12.1.

taryfy.
5.3.

Oplata abonamentowa

zwiazana jest z wykonywaniem

odbiorców,

polegajacej

na wystawianiu

naleznosci

a takze

czynnosciach

i dostarczaniu

zwiazanych

czynnosci w zakresie obslugi
faktur, obliczaniu

z uzasadniona

i pobieraniu

kontrola

odczytów

i ukladów pomiarowych, dotrzymywaniem warunków umów i prawidlowosci rozliczen.
5.4.

W przypadku zmiany stawek abonamentowych w trakcie okresu rozliczeniowego oplaty
abonamentowe

ustala sie w wysokosci proporcjonalnej

do liczby dni obowiazywania

poprzednich i nowych stawek.

6.

SZCZEGÓLOWE

6.1.

ZASADY ROZLICZEN ZA SWIADCZONA

USLUGE DYSTRYBUCJI

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

6.2.

Odbiorcy przylaczeni do sieci gazowej za swiadczona im usluge przesylowa obciazani
sa oplata ustalona na podstawie grupowych stawek oplat. Oplata za usluge dystrybucji
sklada sie ze:
a. skladnika stalego niezaleznego od ilosci dostarczonego gazu,
b. skladnika zmiennego zaleznego od ilosci dostarczonego gazu.
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Og - oplata za swiadczona usluge dystrybucji [zl],
Szg - stawka oplaty zmiennej za usluge dystrybucji [zl/ m3],
Ssg- stawka oplaty stalej za usluge dystrybucji [zl! m3],
Q

- ilosc dystrybuowanego gazu [m3],

k
6.4.

- ilosc miesiecy w okresie rozliczeniowym,

Dla odbiorców grupy G-2 oplate za swiadczone uslugi dystrybucji oblicza sie wedlug
wzoru:

= Szg x Q + Ssg x M x T

Og

gdzie:
Og - oplata za swiadczona usluge dystrybucji [zl],
Q

- ilosc dystrybuowanego gazu [m3],

SzSg- stawka oplaty zmiennej za usluge dystrybucji [zl! m3],
Ssg - stawka oplaty stalej za usluge dystrybucji [zl! m3/h],
M - moc umowna [m3/h],
T
6.5.

- ilosc godzin w okresie rozliczeniowym [h],

Oplata stala za usluge dystrybucji pobierana jest za kazdy miesiac, niezaleznie od ilosci
pobranego gazu i mocy faktycznie wykorzystanej.

6.6.

Za moc umowna, która stanowi podstawe ustalenia oplaty stalej za usluge dystrybucji
przyjmuje

sie maksymalna

ilosc gazu, która odbiorca deklaruje

odebrac w okresie

godziny, okreslona na dany rok w umowie.
6.7.

Moc, o której mowa w pkt. 6.4. zamawiana jest na kazdy rok umowny w jednakowej
wielkosci

na wszystkie

kalendarzowego

moze

miesiace

roku.

Odbiorca

do

wystapic

do

sprzedawcy

o

30 wrzesnia
zmiane

danego

mocy

roku

umownej.

W przypadku nie wystapienia przez odbiorce z wnioskiem o zmiane mocy umownej na
nastepny rok, w terminie okreslonym powyzej, przyjmuje sie moc umowna okreslona
w umowie. 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.
6.8.

W przypadku odbiorcy, dla którego usluga dystrybucji realizowana jest do wiecej, niz
jednego miejsca odbioru, oplaty stale za usluge dystrybucji pobierane sa na podstawie
mocy umownej okreslonej odrebnie dla kazdego miejsca odbioru.

6.9.

W przypadku
w trakcie

odbiorcy,

okresu

w wysokosci

dla którego swiadczenie

rozliczeniowego,

proporcjonalnej

uslugi dystrybucji

oplate stala za usluge

rozpoczyna

dystrybucji

pobiera

sie
sie

do czasu trwania realizacji uslugi dystrybucji w okresie

rozliczeniowym.
6.10. Oplate zmienna za usluge dystrybucji ustala sie dla danego okresu rozliczeniowego jako
iloczyn ilosci odebranego w tym okresie gazu i stawki oplaty zmiennej, ustalonej dla
danej grupy taryfowej.
przypadku
'czeniowego,

.ania

zmiany

stawek

oplat

za

usluge

dystrybucji

oplaty stale pobierane sa w wysokosci

w

trakcie

proporcjonalnej

okresu

do okresu

poprzednich i nowych stawek, a oplata zmienna na pOdstawie
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rozdzielenia

zuzycia proporcjonalnie

do liczby dni przed i po zmianie stawek, o ile

zuzycie nie wynika z rzeczywistego odczytu urzadzenia pomiarowego.
6.12. W

przypadku

zaleznych

ograniczenia

lub wstrzymania

(przerwy)

odbioru

od odbiorcy, za caly okres trwania ograniczenia

gazu

z przyczyn

lub wstrzymania

odbioru

gazu, pobierane sa oplaty za usluge dystrybucji w czesci zaleznej od mocy umownej
w identycznej wysokosci, jakby nie nastapilo ograniczenie lub wstrzymanie (przerwa).
6.13. W przypadku przekroczenia przez odbiorce w miejscu odbioru, bez zgody sprzedawcy,
wielkosci mocy umownej, pobierane sa oplaty stanowiace iloczyn mocy maksymalnej
zarejestrowanej

przez uklad pomiarowy ponad moc umowna, ilosci godzin w okresie

rozliczeniowym

i

3-krotnej stawki oplaty stalej za usluge dystrybucji, wlasciwej dla

grupy taryfowej, do której odbiorca zostal zakwalifikowany.
6.14. Stawki

oplat

za

swiadczenie

uslugi

dystrybucji,

realizowanej

sieciami

gazowymi

sprzedawcy zamieszczono w pkt. 12.

7.

BONIFIKATY

Z TYTULU WPROWADZONYCH

DO WPROWADZONYCH

7.1.

OGRANICZEN

ORAZ OPLATY ZA NIEDOSTOSOWANIE

SIE

OGRANICZEN

W przypadku wprowadzenia

przez sprzedawce ograniczenia wielkosci mocy umownej

lub przerw w dystrybucji gazu spowodowanych:
a. awaria, zagrozeniem wybuchem lub wybuchem,
b. zagrozeniem pozarem lub pozarem,
c. prowadzeniem prac zwiazanych z usuwaniem awarii,
d. wykonywaniem

planowanych

prac

konserwacyjnych

lub

remontowych

sieci

gazowych,
e. wykonywaniem

prac

zwiazanych

z

przylaczaniem

odbiorców

lub

prac

przylaczeniowych w sieci gazowej,
f. pracami zwiazanymi ze zmiana rodzaju dostarczanego gazu,
oplata

stala

za

usluge

dystrybucji

ulega

obnizeniu

proporcjonalnie

do wielkosci

obnizenia mocy umownej i czasu trwania przerwy lub ograniczenia.
7.2.

Bonifikata, o której mowa w pkt. 7.1. nie przysluguje, jezeli odbiorca nie dostosowal sie
do wprowadzonych

7.3.

ograniczen.

W przypadku, gdy odbiorca nie dostosowal sie do ograniczen wymienionych w pkt. 7.1.
obciazany jest oplatami stanowiacymi iloczyn poboru maksymalnego zarejestrowanego
przez uklad pomiarowy ponad dopuszczalny pobór wynikajacy z ograniczenia, okresu
trwania ograniczenia i trzykrotnej stalej stawki oplaty dystrybucyjnej, okreslonej w taryfie
dla grupy taryfowej, do której jest zakwalifikowany.

7.4.

W przypadku ograniczenia

przez sprzedawce

mocy umownej z przyczyn innych, niz

wymienione w pkt. 7.1., a w szczególnosci z powodu doraznego spadku cisnienia w sieci
(na doplywie przed reduktorem)
okres dluzszy,

ponizej cisnienia, o którym mowa w umowie, przez

niz 60 minut - sprzedawca

udziela na wniosek

odbiorcy bonifikaty

w oplacie stalej za usluge dystrybucji w wysokosci proporcjonalnej do wielkosci

i'

nia takiego ograniczenia,

i czasu

w terminie 30 dni od zlozenia wniosku przez odbiorce.

E. RGETI'KI

(

.,/-I //
---

I'

k przekroczenia
przezjesli
niego
mocy cisnienia
umownej.zostal spowodowany przez odbiorce na
iflRata
nie przysluguje,
spadek

Atf;nll Dol)/"ll\1'o ski

14

Biuletyn Branżowy URE - Paliwa gazowe
Nr 2 (559) 8 stycznia 2013 r.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

8.

BONIFIKATY

Z

TYTULU

NIEDOTRZYMANIA

PARAMETRÓW

JAKOSCIOWYCH

GAZU

ORAZ

STANDARDÓW JAKOSCIOWYCH OBSLUGI ODBIORCY

8.1.

W

przypadku

okreslonymi
odbiorcy

obnizenia

ciepla

spalania

gazu

mierzonego

w pkt. 4.3. lub 4.4. w stosunku do wielkosci

przysluguje

bonifikata

za

kazdy

miesiac

zgodnie

z zasadami

okreslonych

w pkt. 4.1.,

umowny

dostarczania

gazu

o obnizonym cieple spalania w wysokosci okreslonej wzorem:
B = (1 - Hs sr 1Hs n) X Q X C

gdzie:
B - wysokosc bonifikaty [zl]
cieplo spalania dostarczonego gazu

Hs sr -

Hs n- cieplo spalania okreslone w pkt. 4.1.

[MJ/m3]
[MJ/m3]

Q - ilosc pobranego gazu o obnizonym cieple spalania [m3]
C - cena gazu dla danej grupy taryfowej [zllm3]
8.2.

W przypadku, gdy w rozliczeniach z odbiorcami stosowane sa zasady zgodne z pkt. 4.2.
bonifikata, o której mowa w pkt 8.1. nie przysluguje.

8.3.

W razie zastrzezen dotyczacych jakosci dostarczanego

gazu, odbiorca moze zazadac

wykonania badania jego jakosci w niezaleznym laboratorium badawczym, posiadajacym
akredytacje

jednostki

W przypadku

certyfikujacej

stwierdzenia

uzyskana

niezgodnosci

zgodnie

z

odrebnymi

jakosci dostarczanego

przepisami.

gazu - sprzedawca

obowiazany jest pokryc koszty tego badania. Jesli badania nie potwierdza zastrzezen
odbiorcy, ich koszty ponosi odbiorca.
8.4.

W przypadku, gdy badania potwierdza niedotrzymywanie jakosci gazu w zakresie ciepla
spalania,

odbiorcy

przysluguje

bonifikata

za gaz o pogorszonej

jakosci,

zgodna

z zasada, o której mowa w pkt. 8.1.
8.5.

Za niedotrzymanie
okreslonych
wysokosci

w

§

przez sprzedawce
38 rozporzadzenia

§

standardów

jakosciowych

systemowego,

odbiorcy

42 rozporzadzenia

taryfowego,

obslugi odbiorców,
przysluguja

okreslonej

w

otrzymania

przez odbiorce bonifikaty za niedotrzymanie

oplaty w

o ile umowa nie stanowi

inaczej.
8.6. Warunkiem
standardów

jakosciowych

obslugi odbiorców jest wystapienie

przez sprzedawce

z pisemnym wnioskiem.

Sprzedawca jest zobowiazany do rozpatrzenia wniosku nie pózniej niz w terminie 14 dni
od jego otrzymania, chyba, ze w umowie miedzy stronami okreslono inny termin.
8.7. Bonifikata nie przysluguje, jezeli spadek cisnienia zostal spowodowany przez odbiorce na
skutek przekroczenia przez niego mocy umownej.

9.

OPLATY ZA NIELEGALNE POBIERANIE GAZU

_~J:

Za nielegalne pobieranie gazu

DYRE'
\./'"-uJf; ~u
c.l'
,

w

"

I 1\5 ~ Id

(Jam D,}l,r

uwaza sie pobieranie gazu

bez zawarcia umowy ze

dawca, egoz lub
calkowitym
lub czesciowym
pominieciem
ukladu
pomiarowopoprzez ingerencje
w ten uklad,
majaca wplyw
na zafalszowanie
ihrów dokonywanych przez uklad pomiarowo-rozliczeniowy.

!'-'EGO.

l' [ski
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9.2.

W przypadku nielegalnego

pobierania gazu, o którym mowa w pkt. 9.1. sprzedawca

obciaza pobierajacego oplatami ustalonymi na podstawie iloczynu:
a. pieciokrotnosci

cen obowiazujacych

gazu, wlasciwych
zakwalifikowany
odbiorników.

dla
ze

w dniu stwierdzenia

grupy taryfowej,
wzgledu

na

moc

nielegalnego

do której odbiorca
wynikajaca

z

pobierania

lub podmiot

sumy

bylby

zainstalowanych

b. ryczaltowych ilosci gazu, okreslonych w pkt. 9.3.
9.3.

Ryczaltowa ilosc nielegalnie pobieranego gazu okresla sie na podstawie sumarycznej
mocy zainstalowanych

odbiorników:

a) w przypadku, gdy moc zainstalowanych odbiorników jest nie wieksza niz 100 kW:

200
3500
900
15000

ilosc
Sumaryczna
moc
gazu
pobranego
nielegalnie
[m3]
QNPG
Ryczaltowa
c::;;1O

odbiorników c [kW]

b) w przypadku gdy moc zainstalowanych

odbiorników jest wieksza od 100 kW przyjmuje

sie wartosc obliczona na podstawie wzoru:
QNPG=15000 + 200 x (c-100)
gdzie:
QNPG - ryczaltowa ilosc nielegalnie pobieranego gazu [mt
c- sumaryczna moc zainstalowanych odbiorników [kW].
9.4.

Ryczaltowe
Sprzedawca

ilosci gazu, o których mowa w pkt. 9.3., sa wielkosciami
przy ustalaniu

oplat

moze zastosowac

ilosci

maksymalnymi.

mniejsze,

uwzgledniajac

rzeczywiste mozliwosci pobierania gazu przez danego odbiorce lub podmiot, wynikajace
z mocy i rodzaju zainstalowanych odbiorników.
9.5.

Za wykonywanie

czynnosci

zwiazanych

ze stwierdzeniem

nielegalnego

poboru gazu

ustala sie nastepujace oplaty:
a. za wymiane, montaz lub demontaz uszkodzonego,

zniszczonego

lub utraconego z

winy odbiorcy gazomierza lub innego urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowego

(rR?R=l~(~
~-...
~T
fRZ

f

j/

\..~m

"-

w

w,/

.•J

.sz

Doin

j

L
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'

pobiera

J,1m0ntazu
sie oplate lub
w wysokosci
demontazu,sumy
powiekszona
wartosci nowego
o kwote
urzadzenia,
58,00 zl. obowiazujacej
- rekompensujaca
w dniukoszty
jego
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b. za zalozenie plomby na urzadzeniu mierzacym lub innym urzadzeniu pomiarowym,
w miejsce plomby zerwanej lub uszkodzonej przez odbiorce - oplata wynosi 82,00 zl,
c. za sprawdzenie

stanu technicznego

przez sprzedawce

ukladu pomiarowo-rozliczeniowego

nowych plomb zakladowych

pomiarowo-rozliczeniowym
miejsce zerwanych

i zalozenie

na zaworze glównym, w ukladzie

lub na innym elemencie podlegajacym oplombowaniu, w

lub zniszczonych

przez odbiorce plomb zakladowych

- oplata

wynosi 220,00 zl,
d. za poddanie urzadzenia pomiarowo-rozliczeniowego
zerwania przez odbiorce plomb legalizacyjnych

ponownej legalizacji z powodu

lub ich naruszenie - oplata wynosi

163,00 zl,
e. za odciecie doplywu gazu, gdy odbiorca uniemozliwia dostep do armatury odcinajacej
znajdujacej

sie w jego obiekcie lub na jego nieruchomosci,

pomimo pisemnego

wezwania do zapewnienia dostepu do tej armatury - oplata wynosi 800,00 zl.

10. ZASADY

ROZLICZEN ZA PRZYLACZENIE

Sprzedawca

nie przewiduje

w okresie obowiazywania
sieci.

DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

przylaczania

nowych

SPRZEDAWCY

odbiorców

taryfy, a w konsekwencji zawierania

do

sieci

dystrybucyjnej

umów o przylaczenie do

W przypadku zgloszenia sie nowego odbiorcy sprzedawca niezwlocznie wystapi do Prezesa
URE z wnioskiem o zmiane taryfy w zakresie ustalenia stawek oplat za przylaczenie.

11. OPLATY

ZA DODATKOWE

USLUGI LUB CZYNNOSCI WYKONYWANE

NA DODATKOWE

ZLECENIE

ODBIORCY

11.1.

Za czynnosci

lub uslugi

wykonywane

przez

sprzedawce

na zlecenie

odbiorców

przylaczonych do sieci sprzedawcy ustala sie nastepujace stawki oplat:
a. za przerwanie i wznowienie dostarczania
b. za laboratoryjne
kwota

sprawdzenie

wynikajaca

z

paliwa gazowego - 58,00 zl,

poprawnosci

faktury

dzialania

wystawionej

przeprowadzajaca
badanie powiekszona
montazem w wysokosci - 58,00 zl,

urzadzenia

przez

o oplate

pomiarowego

zewnetrzna

zwiazana

-

jednostke

z demontazem

i

c. za nalozenie plomb sprzedawcy na uklad pomiarowy i elementy instalacji zasilajacej
- 82,00 zl,
d. za wymiane uszkodzonego z winy odbiorcy gazomierza lub innego urzadzenia
pomiarowego - cena nabycia nowego urzadzenia pomiarowego, obowiazujaca w
dniu montazu, powiekszona o oplate w wysokosci 58,00 zl zwiazana z demontazem
i montazem urzadzenia pomiarowego,
11.2.

Odbiorca

pokrywa

koszty

sprawdzenia

prawidlowosci

w przypadku, gdy w wyniku badania laboratoryjnego
ialaniu gazomierza.
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dzialania

gazomierza

tylko

nie stwierdzono nieprawidlowosci
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12. WYSOKOSC

CEN I STAWEK OPLAT

Ceny i stawki oplat dla odbiorców

zasilanych

z sieci

gazowej sprzedawcy

oplat
dystrybucji
Zmienna
Xoplat
48
8Stawki
X
[zl/m-c]
[zl/m-c]
[zl/m=,
abonamentowej
[zl/(m3h)
[zl/m=,
za
h] odbiorców
Stala za usluge
Cena
ziemny
za
gaz
Ceny i stawki
dla
zasilanych
z sieci
86
1,3821
Stawka
oplaty
0,0534
0,5844
0,8589

Do cen i stawek oplat dolicza sie podatek od towarów

18

rozdzielczych

(bez VAT)

i uslug VAT w ustawowej wysokosci.

