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PROCEDURA
1)

Odbiorca przyłączony do Sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo zmiany sprzedawcy Paliwa gazowego. Odbiorca nie ponosi wobec OSD opłat związanych z przeprowadzeniem
procesu zmiany sprzedawcy.

2)

Odbiorca lub nowy sprzedawca powiadamia OSD, poprzez złożenie PZD-ZS, o zawarciu
umowy sprzedaży lub Umowy kompleksowej oraz o dniu zakończenia lub częściowego
zakończenia sprzedaży przez dotychczasowego sprzedawcę i dniu rozpoczęcia przez nowego sprzedawcę sprzedaży Paliwa gazowego na rzecz Odbiorcy. PZD-ZS składane jest
w formie pisemnej na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Umowy dystrybucyjnej.

3)

Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od dnia złożenia do OSD PZDZS, pod warunkiem jego pozytywnej weryfikacji przez OSD, chyba że w PZD-ZS określony został termin późniejszy.

4)

Procedura zmiany sprzedawcy jest wszczynana w momencie otrzymania przez OSD
PZD-ZS. Nowy sprzedawca lub Odbiorca, który przejął obowiązki transportowe Paliwa
gazowego do Punktu wyjścia z Sieci dystrybucyjnej OSD, musi mieć zawartą Umowę
dystrybucyjną z OSD i posiadać status ZUD. Umowa dystrybucyjna z OSD powinna zostać zawarta przed lub równocześnie ze złożeniem PZD-ZS.

5)

W przypadku gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z zawarciem Umowy kompleksowej, nowy sprzedawca składa PZD-ZS, na mocy którego usługa Dystrybucji będzie
świadczona do Punktu wyjścia, w którym Paliwo gazowe pobierane jest przez Odbiorcę
dokonującego zmiany sprzedawcy. ZUD będący nowym sprzedawcą powinien złożyć
PZD-ZS najpóźniej na 21 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia sprzedaży Paliwa
gazowego do Odbiorcy.

6)

W przypadku gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z zawarciem umowy sprzedaży Paliwa gazowego, Odbiorca składa PZD-ZS, na mocy którego usługa Dystrybucji
będzie świadczona do Punktu wyjścia, w którym Paliwo gazowe pobierane jest przez
Odbiorcę dokonującego zmiany sprzedawcy. Odbiorca zawiera Umowę dystrybucyjną
i uzyskuje status ZUD. Odbiorca powinien złożyć PZD-ZS najpóźniej na 21 dni przed
planowanym dniem rozpoczęcia sprzedaży Paliwa gazowego do Odbiorcy.

7)

Dniem zmiany sprzedawcy jest dzień określony w zatwierdzonym przez OSD PZD-ZS.
W przypadku gdy OSD nie zatwierdzi PZD-ZS, OSD kontynuuje świadczenie usługi
Dystrybucji na dotychczasowych zasadach.

8)

PZD-ZS, o którym mowa powyżej, dodatkowo powinno zawierać w szczególności:
8.1
8.2

dane ZUD,
datę, w której ma nastąpić rozpoczęcie sprzedaży Paliwa gazowego przez nowego
sprzedawcę i rozpocznie się świadczenie usługi Dystrybucji na podstawie nowego
PZD-ZS, przy czym data ta nie może przypadać:
a)
wcześniej niż na 21 dni od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego
i kompletnego PZD-ZS,
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później niż na 90 dni od dnia złożenia PZD-ZS,
wcześniej niż przed rozwiązaniem lub zmianą umowy z dotychczasowym
sprzedawcą,
dokładny adres poboru Paliwa gazowego i indywidualny numer Układu pomiarowego zainstalowanego w Punkcie wyjścia,
oświadczenie, iż Odbiorca zapewnił skuteczne całkowite lub częściowe rozwiązanie Umowy kompleksowej lub sprzedaży Paliwa gazowego z dotychczasowym
sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez nowego sprzedawcę.
b)
c)

8.3
8.4

9)

PZD-ZS rozpatrywane jest zgodnie z następującymi zasadami:
9.1
9.2
9.3
9.4

z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa,
po spełnieniu przez ZUD warunków technicznych, o których mowa w pkt. 13.2.
IRiESD,
po spełnieniu warunków finansowych określonych odpowiednio w Umowie dystrybucyjnej lub IRiESD,
Rozpatrywanie PZD-ZS przeprowadzane jest dwuetapowo:
Etap 1 – weryfikacja formalna,
Etap 2 – weryfikacja merytoryczna.
9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodność danych i informacji
zamieszczonych w PZD-ZS oraz załączonych dokumentów z wymaganiami formalnymi ich dotyczącymi, określonymi w IRiESD (dotyczącymi
m.in. kompletności i poprawności danych oraz dokumentów).
W przypadku braków formalnych lub błędów w PZD-ZS, w szczególności
jeśli w PZD-ZS nie zostały wskazane wszystkie wymagane informacje lub
dołączone dokumenty, OSD wzywa ZUD do uzupełnienia braków lub usunięcia błędów, wskazując na piśmie lub elektronicznie istniejące braki lub
błędy, w terminie 7 dni od daty doręczenia PZD-ZS, wyznaczając ZUD
7-dniowy termin, liczony od daty doręczenia wezwania, na uzupełnienie
wskazanych braków lub błędów. W tym samym terminie, na podstawie
postanowień odpowiednio Umowy dystrybucyjnej lub IRiESD, OSD
może wezwać ZUD do zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego.
OSD może zażądać od ZUD złożenia w formie pisemnej prawidłowo wypełnionego PZD-ZS lub uzupełnienia o wymagane dokumenty i informacje.
Jeżeli ZUD nie prześle prawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego
PZD-ZS w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania do uzupełnienia,
PZD-ZS pozostawia się bez rozpatrzenia.
W przypadku gdy w związku ze zmianą sprzedawcy zaistnieje konieczność dostosowania Układu pomiarowego do wymagań określonych
w IRiESD lub w obowiązujących przepisach prawa, koszt dostosowania
obciąża właściciela Układu pomiarowego.
W ciągu 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZDZS, OSD przekazuje ZUD będącemu nowym sprzedawcą lub Odbiorcą
oraz ZUD będącemu dotychczasowym sprzedawcą informację o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu. Jednocześnie OSD informuje ZUD będącego
nowym sprzedawcą o terminie rozpoczęcia realizacji PZD-ZS oraz ZUD
będącego dotychczasowym sprzedawcą o terminie zakończenia realizacji
przysługującego mu PZD.
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9.4.6.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Procedurze do PZD-ZS mają
zastosowanie odpowiednie postanowienia rozdziału 14 IRiESD.

10) Z dniem zmiany sprzedawcy zamówiona Moc umowna dla Punktów wyjścia WR oraz
grupa taryfowa, wg której OSD rozliczać będzie świadczenie usług Dystrybucji dla
Punktów wyjścia WR i WS na podstawie PZD-ZS nie ulegają zmianie. Zmiana wielkości Mocy umownej, jak i grupy taryfowej odbywa się zgodnie z zasadami zawartymi
w Taryfie, z uwzględnieniem historii zmian tych parametrów w danym Punkcie wyjścia.
11) Z dniem zmiany sprzedawcy Moc umowna wykorzystywana przez ZUD będącego dotychczasowym sprzedawcą lub Odbiorcę przysługują ZUD będącemu nowym sprzedawcą lub Odbiorcy („zasada plecaka”). W przypadku częściowej zmiany sprzedawcy
Moc umowna przysługuje ZUD będącemu nowym sprzedawcą lub Odbiorcą w wielkości proporcjonalnej do zakresu zmiany sprzedawcy.
12) OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań Układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcą.
13) Nie później niż w ciągu 7 Dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania PZD, OSD
dokonuje odczytu wskazań Układu pomiarowego ZUD będącego dotychczasowym
sprzedawcą w celu dokonania rozliczeń Odbiorcy. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu OSD dokonuje oszacowania objętości odebranego Paliwa gazowego.
14) Dane niezbędne do rozliczeń, o których mowa wyżej, OSD przekazuje ZUD będącym
dotychczasowym sprzedawcą oraz ZUD będącym nowym sprzedawcą lub Odbiorcą
w terminie 7 Dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania.
15) Postanowienia niniejszej Procedury stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Odbiorca przyłączony do Sieci dystrybucyjnej OSD, odbierając Paliwo gazowe w Punkcie wyjścia typu WR, dokonuje zmiany sprzedawcy polegającej na zawarciu kolejnej
umowy sprzedaży lub Umowy kompleksowej z kolejnym sprzedawcą i jednoczesnym
zmniejszeniu Mocy umownej u ZUD będącego dotychczasowym sprzedawcą.

***
DEFINICJE
Dni robocze

Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.

Dystrybucja

Transport Paliwa gazowego Sieciami dystrybucyjnymi
w celu dostarczenia Odbiorcom.

Instrukcja (IRiESD)

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Moc umowna

Określona w Umowie dystrybucyjnej lub Umowie kompleksowej maksymalna godzinowa ilość Paliwa gazowego, wyrażona w kWh/h, która może być dostarczona do Dystrybucji
w Punkcie wejścia lub pobrana z Systemu dystrybucyjnego
w Punkcie wyjścia.
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Odbiorca

Każdy, kto otrzymuje lub pobiera Paliwa gazowe na podstawie Umowy z przedsiębiorstwem energetycznym.

Operator Systemu
Dystrybucyjnego
(OSD)

Anco Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie - przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się Dystrybucją Paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w Systemie dystrybucyjnym,
bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania
tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę Sieci dystrybucyjnej, w tym w zakresie
połączeń z innymi Systemami gazowymi, wyznaczone na
operatora decyzją Prezesa URE.

Paliwo gazowe

Gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany.

Pojedyncze zlecenie
Dystrybucji (PZD)

Składane na podstawie Umowy dystrybucyjnej zlecenie Dystrybucji do jednego Punktu wyjścia. Jedna Umowa dystrybucyjna
może zawierać wiele PZD.

Punkt wyjścia

Punkt wyjścia do instalacji Odbiorców.
W ramach Punktów wyjścia wyróżnia się Punkty wyjścia typu
WR oraz Punkty wyjścia typu WS, określone w PZD, w którym następuje rozliczenie usług Dystrybucji.

Sieć dystrybucyjna

Sieć gazowa wysokich, podwyższonych średnich oraz średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy odpowiedzialny
jest OSD.

System
dystrybucyjny

Sieci dystrybucyjne oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje współpracujące z Siecią dystrybucyjną.

System gazowy

Sieci gazowe oraz przyłączone do nich urządzenia i instalacje
współpracujące z Siecią gazową.

Taryfa

Zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez OSD i wprowadzony jako obowiązujący dla
określonych w nim Użytkowników Systemu dystrybucyjnego
w trybie określonym Ustawą Prawo energetyczne.

Układ pomiarowy

Gazomierze i inne urządzenia pomiarowe, a także układy połączeń pomiędzy nimi, służące do pomiaru objętości lub ilości
Paliwa gazowego pobranego lub dostarczonego do Sieci gazowej.

Umowa

Umowa dystrybucyjna lub Umowa kompleksowa lub Umowa
o przyłączenie.

Umowa dystrybucyjna Umowa o świadczenie usług Dystrybucji zawarta między
ZUD a OSD, na podstawie której OSD świadczy usługi Dystrybucji na rzecz ZUD.
Umowa kompleksowa

Umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży Paliwa
gazowego i umowy o świadczenie usług dystrybucji.
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Zleceniodawca Usługi
Dystrybucji (ZUD)

Osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność
prawną, która korzysta z usługi Dystrybucji na warunkach
Umowy dystrybucyjnej zawartej z OSD.

SKRÓTY:
IRiESD

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej OSD

OSD

Operator Systemu Dystrybucyjnego

PZD

Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji

PZD-ZS

Pojedyncze Zlecenie Dystrybucji – Zmiana Sprzedawcy

WR

Punkty wyjścia rozliczane z zamówionej Mocy umownej i ilości dostarczonego Paliwa gazowego

WS

Punkty wyjścia rozliczane wyłącznie z ilości dostarczonego Paliwa gazowego

ZUD

Zleceniodawca Usługi Dystrybucji
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