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Warszawa,

:2 5 czerwca 2013 r.

PREZES
URZEDU REGULACJI ENERGETYKI
OW A-4212-3(9)/2013/21390/I/TKi
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.·l 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 2013 r. poz. 267),

po rozpatrzeniu
przedsiebiorstwa

wniosku

energetycznego

Koksownia Czestochowa Nowa Spólka z 0.0.
z siedziba w Warszawie,
posiadajacego:
1) numer

0000284737

prowadzonym

w rejestrze

przedsiebiorców

Krajowego

Rejestru

Sadowego,

przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydzial Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sadowego,
2) numer identyfikacji podatkowej

(NIP): 5213452579,

zwanego w dalszej czesci decyzji "Przedsiebiorstwem",
zawartego
taryfy

dla

w pismie z dnia 26 marca 2013 r. (znak: KCN TT/ 051/ 2013), w sprawie
dystrybucji

gazu

koksowniczego,

skorygowanego

ostatecznie

pismem

z 17 czerwca 2013 r. (znak: KCN/TT /083/2013),

postanawiam
zatwierdzic

taryfe

Przedsiebiorstwo,

dla

dystrybucji

stanowiaca

dnia wprowadzenia

gazu

koksowniczego,

ustalona

przez

zalacznik do niniejszej decyzji, na okres 12 miesiecy od

przez Przedsiebiorstwo

taryfy do stosowania.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2013 r., na wniosek
2013)

posiadajacego

z dnia 26 wrzesnia

zatwierdzenia

koncesje

Przedsiebiorstwa

na dystrybucje

dla

dystrybucji

,/

gazu
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gazu: OPG/145/21390/;X(.l/2Q12jKF··

2012 r., zostalo wszczete postepowanie
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(pismo znak: KCl'Y:(fJ~os-iT""-=

\

{(

.

..•.

Biuletyn Branżowy URE - Paliwa gazowe
Nr 42 (599) 26 czerwca 2013 r.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiebiorstwa
energetyczne

posiadajace

zatwierdzeniu
URE" oraz

koncesje ustalaja taryfy dla paliw gazowych, które podlegaja

przez Prezesa
proponuja

zatwierdzeniu

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

ustalono,

okreslonymi
Ministra

postepowania

wart.

ze Przedsiebiorstwo

na

opracowalo

45 ustawy - Prawo energetyczne

Gospodarki

ksztaltowania

administracyjnego,

z dnia

i kalkulacji

6

lutego

taryf

oraz

2008

podstawie

taryfe zgodnie

oraz przepisami

r. w sprawie

rozliczen

w

taryfa zawiera

elementy

obrocie

okreslone

w

z zasadami

rozporzadzenia

szczególowych
paliwami

(Dz. U. z 2008 r. Nr 28, poz. 165), zwanego dalej "rozporzadzeniem
W szczególnosci

zgromadzonej

zasad

gazowymi

taryfowym".

§

3 - 4 rozporzadzenia

taryfowego, tj.:
1) grupe taryfowa,
2) stawki oplat za swiadczenie uslug dystrybucyjnych,
3) stawke oplaty abonamentowej,
4) sposób

ustalania

dostarczanych

bonifikat

za

niedotrzymanie

paliw gazowych i standardów

parametrów

jakosciowych

jakosciowych obslugi odbiorców,

5) oplaty za nielegalny pobór gazu
oraz warunki stosowania
Zaproponowany
wlasciwy

z

przez Przedsiebiorstwo

punktu

i obslugiwanych

stawek oplat.

widzenia

tak

okres obowiazywania

interesów

samego

taryfy uznano za

Przedsiebiorstwa,

jak

przez nie odbiorców.

Z uwagi na powyzsze postanowiono

orzec, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej

decyzji przysluguje

Sadu Ochrony Konkurencji
dwutygodniowym

odwolanie

i Konsumentów,

od dnia jej doreczenia

do Sadu Okregowego

za moim posrednictwem,

2 .. OdWolanie od decyzji powinno czynic zadosc wymaganiom
/

w terminie

cywilnego).
przepisanym

dla pisma

- \

..,proce~vtego

oraz zawierac

sPor;.u;~pirzytoczenie

oznaczenie

zarzutów,

zaskarzonej

zwiezle
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(art. 30 ust. 2 i 3 Prawa energetycznego

art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postepowania

oraz

w Warszawie

3

decyzji i wartosci

ich uzasadnienie,

wskazanie

przedmiotu
dowodów,
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a takze zawierac wniosek o uchylenie albo o zmiane decyzji w calosci lub w czesci
(art. 47949 Kodeksu postepowania cywilnego). Odwolanie
adres

Oddzialu

Centralnego

Urzedu

Regulacji

nalezy przeslac

Energetyki

na

w Warszawie,

ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa.
3. Stosownie do art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne, niniejsza decyzja
zostanie skierowana do ogloszenia w "Biuletynie Branzowym Urzedu Regulacji
Energetyki - Paliwa gazowe".

Otrzymuje:
Koksownia Czestochowa
ul. Odlewników 20
42-213 Czestochowa

Nowa Sp. z 0.0.
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Renata Wysocka

Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 10 zl,
w dniu 22 marca 2013 r.,
na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045

GLÓWNY SPECJALISTA

~~w~Tomasz Kielczewski
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.(t.
NOWA

KOKSOWNIA CZESTOCHOWA NOWA SP. Z

0.0.

NINIEJSZA TARYFA STANOWI
ZALACZNIK

DO DECYZJI PREZESA URE
z dnia
nr

J.:i....w..r!u.kd2 ...lr:?A:5 vr

OId&.~.~~!..?~·J.(f!!Z()1J/~1~J()/J!T1(
('
Z
Pril;c~a
upon_·"zniefril1

Urzedu

RO'l"'ltJCji

F.Mrgdy~j

TARYFA
DLA USLUG DYSTRYBUCJI
GAZU KOKSOWNICZEGO

7

j(oktiownia Czestochowa Now ••
Spólb

;: ogronirzonq

odpowiedzjoJnoscj(!

00-867 'Warszawa, ul. Chlodna 51

/

NIP 521-34-52-579
KRS 0000284737,

REGON 14105632"

CZESTOCHOWA 2013
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I.

INFORMACJE OGÓLNE.
1. Niniejsza
taryfa
zostala
ustalona
przez
przedsiebiorstwo
energetyczne - Koksownia Czestochowa Nowa Sp. z 0.0. z siedziba
w Czestochowie zwane dalej "sprzedawca", zgodnie z przepisami
nastepujacych aktów prawnych:
a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.
z 2012 r. poz. 1059),
b) rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r.
w sprawie szczególowych warunków funkcjonowania
systemu
gazowego (Dz. U. Nr 133, poz.891 z pózniejszymi zmianami)
zwanego dalej "rozporzadzeniem systemowym",
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. Nr 28,
poz.165) -zwanego dalej "rozporzadzeniem taryfowym".
2. Uzyte w taryfie okreslenia oznaczaja:
a) gaz- gaz koksowniczy,
b) odbiorca kazdy, kto otrzymuje lub pobiera gaz na podstawie
umowy ze sprzedawca
c) moc umowna maksymalna ilosc gazu, która mozna odebrac w
okresie godziny, okreslona na dany rok w umowie o swiadczenie
uslug dystrybucyjnych,
d) uklad pomiarowy - gazomierze i inne urzadzenia pomiarowe lub
rozliczeniowo - pomiarowe, a takze uklady polaczen miedzy nimi,
sluzace do pomiaru ilosci pobranego lub dostarczonego do sieci
gazu i dokonywania rozliczen w jednostkach objetosci.
e) siec dystrybucyjna
- gazociagi
z ukladami
pomiarowymi,
polaczone i wspólpracujace ze soba, sluzace do dystrybucji gazu i
nalezace do sprzedawcy.
f) okres rozliczeniowy- okres jednego miesiaca kalendarzowego,
g) metr szescienny normalny (m3) - jednostka rozliczeniowa ilosci
gazu, do której odnosza sie stawki oplat ustalone w taryfie,
oznaczajaca ilosc suchego gazu zawarta w objetosci 1 m3 przy
cisnieniu 101325 Pa i temperaturze 273,15 K (OOC).
3. Niniejsza taryfa okresla:
a) grupy taryfowe
do tych grup,

i szczególowe

kryteria

kwalifikowania

odbiorców
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b) stawki oplat abonamentowych,
c) stawki oplat za swiadczenie uslug dystrybucji gazu, zwane dalej
"stawkami oplat dystrybucyjnych",
d) oplaty
za niedotrzymanie
standardów
jakosciowych
obslugi
odbiorców, oraz sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie
parametrów jakosciowych paliwa gazowego,
e) sposób ustalania oplat za:
• nielegalne pobieranie gazu,
• przekroczenie mocy umownej,
f) sposób ustalania bonifikat z tytulu wprowadzonych ograniczen lub
przerw w dostawie gazu.
g) sposób ustalania oplat oraz stawki oplat za uslugi wykonywane
na dodatkowe zlecenie odbiorcy.
4. Niniejsza taryfa nie zawiera stawek oplat za przylaczenie do sieci,
poniewaz nie planuje sie przylaczenia nowych odbiorców. Jezeli
wystapi taka potrzeba, sprzedawca niezwlocznie dokona niezbednej
zmiany taryfy i wystapi o jej zatwierdzenie
do Prezesa Urzedu
Regulacji Energetyki.
5. Ustalone w taryfie stawki oplat nie zawieraja podatku od towarów i
uslug VAT. W odniesieniu do nich, podatek od towarów i uslug
nalicza sie zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
6. Zamawianie mocy oraz rozliczenia oparte na wskazaniach ukladów
pomiarowych dokonywane sa z dokladnoscia do 1 m3 lub 1 m3/h.
II.

KWALIFIKACJA DO GRUP TARYFOWYCH.
1. Odbiorca za swiadczona usluge dystrybucji rozliczany jest wedlug
stawek oplat wlasciwych dla grupy taryfowej,
do której zostal
zakwalifikowany.
Kwalifikacja
odbiorcy
do grupy
taryfowej,
dokonywana jest odrebnie dla kazdego miejsca odbioru w oparciu
kryterium mocy umownej.
2. W oparciu o moc umowna ustala sie nastepujace grupy taryfowe:

Nazwa grupy taryfowej

GAZ-l

4
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III.

ZASADY ROZLICZANIA ZA SWIADCZENIE
DYSTRYBUCJI.

1.

Sprzedawca swiadczy usluge dystrybucji
umowy.

USLUG

gazu na podstawie zawartej

2. Sprzedawca dokonuje rozliczen za swiadczona usluge dystrybucji
na podstawie
wskazan
ukladu
pomiarowego,
w
okresach
miesiecznych.
3. Sprzedawca
jezeli:

moze wstrzymac

swiadczenie

uslugi dystrybucji

gazu,

a) instalacja
znajdujaca
sie u odbiorcy stwarza bezposrednie
zagrozenie dla zycia, zdrowia albo srodowiska,
b) nastapilo nielegalne pobieranie gazu,
c) odbiorca zwleka z zaplata za usluge dystrybucji
gazu, co
najmniej
miesiac
po uplywie
terminu
platnosci,
pomimo
uprzedniego powiadomienia na pismie o zamiarze wypowiedzenia
umowy i wyznaczenia dodatkowego dwutygodniowego
terminu
do zaplaty zaleglych i biezacych naleznosci.
4. Jezeli ustana przyczyny uzasadniajace wstrzymanie
dostarczania
gazu z powodów, o których mowa w pkt 111.3, sprzedawca jest
zobowiazany do bezzwlocznego wznowienia jego dostarczania.
5. W przypadku stwierdzenia
nieprawidlowosci
w dzialaniu ukladu
pomiarowego lub przyjecia do rozliczen blednych odczytów wskazan
tego ukladu, które spowodowaly zawyzenie lub zanizenie naleznosci
za wykonana
usluge dystrybucji,
sprzedawca dokonuje
korekty
uprzednio wystawionych faktur.
caly okres
6. Korekta,
o której
mowa w pkt 111.5 obejmuje
rozliczeniowy lub - nieobjety przedawnieniem - okres, w którym
wystepowaly stwierdzone nieprawidlowosci lub bledy, w przypadku
ich udokumentowania.
7. Jesli umowa nie stanowi inaczej w przypadku, gdy z przyczyn
niezaleznych
od
odbiorcy
nastapilo
uszkodzenie
ukladu
pomiarowego, za ilosc gazu stanowiaca podstawe ustalenia oplaty za
usluge dystrybucji

w danYI1},9Iffia§J~-J~Sl~liczeniowymprzyjmuje

sie:
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a) ilosc gazu wyliczona jako wartosc srednia z ostatnich trzech
okresów rozliczeniowych kiedy pomiar byl sprawny,
b) jezeli nie mozna ustalic ilosci odebranego 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
ilosc odebranego gazu,
c) jezeli nie mozna ustalic ilosci odebranego gazu zgodnie z lit. a)
lub lit. b) - ilosc wynikajaca z iloczynu liczby godzin w okresie
rozliczeniowym i mocy umownej okreslonej w umowie.
8. Oplate za uslugi dystrybucji dla poszczególnych grup taryfowych
oblicza sie na podstawie zawartych w taryfie stawek oplat wedlug
ponizszego wzoru:
Ozd= Szd X Q

+

Ssdx Mp x T

+

Sa X k

gdzie:
Ozd
- oplata za usluge dystrybucji[[zl],
Ssdx Mp x T - oplata stala za usluge dystrybucji [zl],
Szdx Q
- oplata zmienna za usluge dystrybucji [zl],
- oplata abonamentowa [zl],
Sa X k
Szd
- stawka oplaty zmiennej [zl/m3],
Q
- ilosc przeslanego gazu w okresie rozliczeniowym
Ssd
- stawka oplaty stalej [zl/(m/h)/h],
Mp
- moc umowna [m3/h],
T
- ilosc godzin w okresie rozliczeniowym [h],
Sa
- stawka oplaty abonamentowej [zl/mies.],
k
- ilosc miesiecy w okresie rozliczeniowym.

[m3],

9. Oplata stala za usluge dystrybucji pobierana jest za kazdy miesiac,
niezaleznie
od ilosci odebranego
gazu
i mocy
faktycznie
wykorzystanej.
10. Jezeli umowa nie stanowi inaczej to, moc umowna zamawiana jest
na kazdy rok w jednakowej wysokosci na wszystkie miesiace roku.
Odbiorca, do 30 wrzesnia danego roku kalendarzowego,
moze
wystapic do sprzedawcy z wnioskiem o zmiane mocy umownej na
rok nastepny. W przypadku braku takiego wniosku, przyjmuje sie
moc umowna okreslona w obowiazujacej
umowie. Na wniosek
Odbiorcy i za zgoda sprzedawcy, moc umowna moze byc równiez
zmieniona w trakcie roku, przy czym zmieniona moc nie moze
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obowiazywac przez okres krótszy niz 12 miesiecy. Zmiana mocy
umownej
bedzie obowiazywac
od pierwszego
dnia miesiaca,
nastepujacego po miesiacu, w którym zlozony zostal wniosek.
11. Jezeli umowa nie stanowi inaczej, odbiorca, który przekroczyl moc
umowna
bez zgody
sprzedawcy,
jest
obciazany
oplatami
stanowiacymi
iloczyn mocy umowna,
ilosci godzin w okresie
rozliczeniowym
i trzykrotnej
stalej stawki oplaty dystrybucyjnej
wlasciwej dla grupy taryfowej, do której jest zakwalifikowany.
12. W przypadku zmiany stawek oplat za usluge dystrybucji w trakcie
okresu rozliczeniowego,
oplata stala za usluge dystrybucji
i
abonamentowa pobierane sa w wysokosci proporcjonalnej do ilosci
dni obowiazywania poprzednich i nowych stawek a oplata zmienna
na podstawie rozdzielenia zuzycia proporcjonalnie
do liczby dni
przed i po zmianie stawek, o ile zuzycie nie wynika z rzeczywistego
odczytu urzadzenia pomiarowego.
13. W przypadku ograniczenia lub wstrzymania (przerwy) odbioru gazu
z przyczyn zaleznych od odbiorcy, za caly okres trwania ograniczenia
lub wstrzymania (przerwy) jego odbioru, pobierana jest oplata stala
za usluge dystrybucji
oraz oplata abonamentowa
w identycznej
wysokosci jakby
ograniczenie
lub wstrzymanie
(przerwa)
nie
nastapilo.
14. Oplata abonamentowa
zwiazana jest ze swiadczeniem
uslugi
dystrybucji w zakresie handlowej obslugi odbiorców, polegajacej na
odczytywaniu
wskazan ukladów pomiarowych
i przekazywaniu
danych z ich odczytu, wystawianiu faktur, obliczaniu i pobieraniu
naleznosci za swiadczona usluge dystrybucji
gazu, a takze na
wykonywaniu
czynnosci
zwiazanych
z kontrola
ukladów
pomiarowych,
dotrzymywaniem
warunków umów i prawidlowosci
rozliczen.
15. Stawki oplat abonamentowych
ustalone w taryfie odnosza sie do
kazdego ukladu pomiarowego
w kazdym miejscu odbioru i sa
pobierane w pelnej wysokosci za kazdy rozpoczety miesiac, w
którym swiadczona jest usluga dystrybucji gazu.
16. Stawki

oplat

w nastepujacej

dla

poszczególnych

grup

taryfowych

ustala

sie

wysokosci URZf;I)ur~H3~,/\Ci
: C?DTp;J;.,.r.,._\\
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.'yr\ ~~
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Grupa
taryfowa

Stawka oplaty
abonamentowej
zl/mies.

Stawka oplaty
stalej
zl/(tys.m3/h)/h

Stawka oplaty
zmiennej
zl/(tys. m3)

GAZ-1

50,83

20,50

5,80

Ustalone w taryfie stawki oplat nie zawieraja podatku od towarów i
uslug VAT. Podatek VAT nalicza sie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami

IV.

BONIFIKATY

Z TYTULU

NIEDOTRZYMANIA

JAKOSCIOWYCH
GAZU, WPROWADZONYCH
ORAZ
OPLATY
ZA
NIEDOTRZYMANIE
JAKOSCIOWYCH OBSLUGI ODBIORCÓW.
1. Parametry gazu dostarczanego
a) Sklad chemiczny
• metan 23-;-28
• wodór 55-;-60

(%

PARAMETRÓW
OGRANICZEN
STANDARDÓW

odbiorcom sa nastepujace:

objetosciowo)

• tlenek wegla 5,5-;-8,0
• dwutlenek wegla 2,0 -;- 3,5
• weglowodory ciezkie 2,0 -;- 3,0
• azot 2,0 -;- 4,5
• tlen 0,3 -;-1,0
b) temperatura maksymalna 303,15 K (30°C)
c) cisnienie 5,0-;- 7,0 kPa
d) wartosc opalowa nominalna 17,650 MJ/m3
2. Przy dostarczaniu gazu o parametrach innych niz okreslone w pkt.
IV.l. taryfy, zasady ustalania bonifikaty zawiera umowa.
3. W przypadku wprowadzenia przez sprzedawce ograniczenia wielkosci
mocy umownej w szczególnosci w przypadku przerw lub zaklócen w
dystrybucji gazu wynikajacych z:
a) awarii, zagrozenia wybuchem lub wybuchu,
b) zagrozenia pozarem lub pozaru,
c) prowadzenia prac zwiazanych z usuwaniem awarii,
8
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d) wykonywania
remontowych
e) wykonywania

planowanych
prac
konserwacyjnych
sieci gazowych,
prac zwiazanych z przylaczaniem odbiorców

lub

oplata stala za usluge dystrybucji, ulega obnizeniu proporcjonalnie
do wielkosci obnizenia mocy umownej i czasu trwania przerwy lub
ograniczenia.
4. W przypadku ograniczenia przez sprzedawce mocy umownej z
przyczyn,
innych niz wymienione
w pkt. IV.3 taryfy,
a w
szczególnosci z powodu doraznego spadku cisnienia lub potrzeby
jego stabilizacji w sieci dystrybucyjnej
do wielkosci okreslonej w
umowie, sprzedawca udziela bonifikaty w oplacie stalej za usluge
dystrybucji w wysokosci proporcjonalnej do wielkosci i czasu trwania
tego ograniczenia,
5. Za niedotrzymanie
przez sprzedawce standardów jakosciowych
obslugi odbiorców, odbiorcy przysluguje bonifikata w wysokosci
wynikajacej z - okreslonego w § 42 rozporzadzenia taryfowego odpowiedniego ulamka przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w
sektorze
przedsiebiorstw
w roku w 2012
r., ogloszonego
w
obwieszczeniu Prezesa Glównego Urzedu Statystycznego z dnia 18
stycznia 2013 roku (Dz. Urz. GUS z dnia 22 stycznia 2013r., pozA),
które wynioslo 3728,36 zl.
6. Warunkiem
otrzymania
przez.
odbiorce,
bonifikaty
za
niedotrzymanie przez sprzedawce standardów jakosciowych obslugi
odbiorców jest wystapienie z pismem - wnioskiem. Sprzedawca
zobowiazany
jest do rozpatrzenia wniosku nie pózniej niz w
terminie 14 dni od dnia jego zlozenia.

v.

OPLATY ZA NIELEGALNY POBÓR GAZU.
1. Za nielegalne pobieranie gazu uwaza sie pobieranie gazu:
a) bez zawartej umowy, lub
b) z calkowitym lub czesciowym pominieciem ukladu pomiarowo rozliczeniowego, lub
c) poprzez ingerencje w uklad pomiarowo-rozliczeniowy
majaca
wplyw na zafalszowanie
pomiarów dokonywanych
przez ten
uklad.

9
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2. W przypadku
nielegalnego
pobierania gazu, sprzedawca moze
obciazyc
podmiot
nielegalnie
pobierajacy
ten gaz oplatami
ustalonymi na podstawie iloczynu:
a) pieciokrotnosci stawek oplat obowiazujacych w dniu stwierdzenia
nielegalnego poboru gazu, okreslonych dla grupy taryfowej, do
której pobierajacy
bylby zakwalifikowany
jako odbiorca ze
wzgledu na moc zainstalowanych odbiorników,
b) ryczaltowych ilosci gazu, okreslonych w pkt V.3.
3. Ryczaltowe
ilosci nielegalnie
pobranego
gazu okresla
podstawie sumarycznej mocy zainstalowanych odbiorników:
a) w przypadku, gdy moc zainstalowanych
wieksza niz 100 kW:
Sumaryczna moc
zainstalowanych odbiorników
c [kW]
0<c~100

odbiorników

sie

na

jest

nie

Ryczaltowe ilosci nielegalnie
pobranego gazu
Qnpg [m3]

15 000

b) w przypadku gdy moc zainstalowanych odbiorników jest wieksza
od 100 kW przyjmuje sie wartosc obliczona na podstawie wzoru:
Qnpg

= 15 000+200 x (c-100)

gdzie:
ryczaltowa ilosc nielegalnie pobieranego gazu[m3]

Qnpg

-

c

- sumaryczna

moc zainstalowanych

odbiorników

[kW].

4. Ryczaltowe ilosci gazu, o których mowa w pkt V.3 sa okreslone w
taryfie jako ilosci maksymalne i sprzedawca przy ustalaniu oplat
moze zastosowac
ilosci mniejsze,
uwzgledniajac
rzeczywiste
mozliwosci pobierania gazu przez dany podmiot.

VI.

OPLATY
ZA
USLUGI
ZLECENIE ODBIORCY.

WYKONYWANE

NA

DODATKOWE

10
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1. Sprzedawca
wykonywane

Lp.

ustala

nastepujace

na dodatkowe

oplaty

za

czynnosci

uslugi

zlecenie odbiorcy.

Oplata

Nazwa czynnosci lub uslugi

I

lub

zl/czynnosc
1.

I Przerwanie

lub wznowienie

dostarczania

100,00

gazu
~

Zalozenie

plomby sprzedawcy

pomiarowy

2. Za inne dodatkowe

i elementy

na uklad

50,00

instalacji zasilajacej

uslugi lub czynnosci wykonywane

na dodatkowe

zlecenie odbiorcy wysokosc oplat ustala odrebna umowa.
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