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DECYZJA

Napodstawieart.47ust.li2orazart.23ust.2pkt2i3wzwiązkuzart.30ust. 1ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energeĘczne (Dz, U. z 2012 r, poz, L059, z późn. zm,) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyinego
[Dz. U. z 2073 r, poz, 267 , z późn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku

przedsiębiorstwa energetycznego

ANCO Sp. z o.o. z siedzibą w |arocinie

zwanego dalej,,Przedsiębiorstwem",

zawartego w piśmie z dnia 5 czerwca 2075 r, znak: PZ/23/20t5 uzupełnionym pismami z dnia:

B lipca 20t5 r. znak: BK/45/201,5,16 lipca 2075 r. znak: BK/4B/201,5,12 sierpnia 2015 r. znak:

PZ/32/20L5 i 15 września 2015 r. znak: PZ/35/2.015, wsprawie zatwierdzenia taryfy dla paliw

gazowych

zatwierdzam

ustaloną przez Przedsiębiorstwo Taryfę dla paliw gazowych nr 10, stanowiącą załącznik do

niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzeniaprzez Przedsiębiorstwo taryfy do

stosowania.

UZASADNIENIE

W dniu 5 czerwca 20L5 r., na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na

wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu i dystrybucji paliwami gazowymi,

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla paliw

gazovvy ch, u stal o ne j przez to P rz e ds i ęb i o rstwo,

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

posiadające koncesje ustala taryfę dla paliw gazowych oraz proponuje okffi
Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regul

zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44 - 46 tej usta

W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na

ffi
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wczne

materiału dowodowego ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało ta



określonymi w art, 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra

Gospodarki z dnia 28 czerwca2013 r. w sprawie szczegółov,lych zasad kształtowania i kalkulacji

taryf orazroz|iczeń w obrocie paliwami gazowymi [Dz, U. z2013 r. poz, B20).

Ceny i stawki opłat ustalone przez Przedsiębiorstwo w taryfie skalkulowane zostały na

podstawie planowanych do poniesienia w okresie obowiązywania tary§l, uzasadnionych kosztów

prowadzenia działalności koncesjonowanych.

Mając powyższe na uwadze orzekam, jak w sentencji,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia
jej doręczenia (art, 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczn e oraz art. 479+0 pkt 1 i art, 479a7

§ 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość w5lmaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego).
Stosownie do art.47 ust. 3 pkt
taryfa zostanie skierowana
Energetyki - Paliwa gazowe",

1wzwiązku zart.31 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo energetyczne,
do ogłoszenia w ,, nżowym Urzędu Regulacji

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy -
do stosowania nie wcześniej niż po
opublikowania.

wprowadza taryfę
upływi do 45 dnia od dnia iej
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l. Postanowienia ogólne.

1.1. NiniejszaTar5rfa dla paliw gazowych nr 10, zwana dalej ,,taryĘ", opracowanazo-
stńa przez przedsiębiorstwo energetyczne Anco Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością z siedzibą w Jarocinie, zwanę dalej ,,Sprzedawcą". Taryfa zauliera

a. grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania Odbiorców do tych
grup,

b. ceny paliw gazowych,
c. stawki opłat abonamentowych,
d. stawki opłat za świadczenie Usług dystrybucji paliw gazowych, zwarlę da-

lej,,stawkami opłat dystrybucyjnych",
e. bonifikaty z tytńu niedotrzymania parametrów jakościowych dostarcza-

nego paliwa gazowego i za niedotrzymanie standardów jakościowych ob-
sługi Odbiorców,

f. sposób ustalania opłatza:
- przekroczenia mocy umownej,
- nielegalny pobór paliwa gazowe9o,
- niedostosowanie się do wprowadzonych ograniczeń,

g. stawki opłat lub sposób ustalania stawek opłat za usługi wykonyrvane na
do datkowe zlęcęnie odbiorców,

h. sposób ustalania bonifikat z tytńu wprowadzonych ograniczeń lub ptzętw
w dostawie paliwa gazowęgo,

i. sposób ustalania opłaty za przyłączenie do Sieci gazowej Sprzedawcy,
oraz stawki opłat zaprzyłączenie.

1.2. Taryfa uwzględnia w szczegolności postanowienia:

a. Ustawy z dnia 10 kwietnia 1991 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r,
poz. 1059, zpóźn. zm.),

b. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia28 czerwca2013 r. w sprawie
szczegóŁowych zasad ksztahowania i kalkulacji taryf oraz rczliczeń w ob-
rocie paliwami gazowymi (Dz.U . z 2013 r. poz. 820),

c. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 ltpca 2010 r. w sprawie
szczegółov,,1lch warunków funkcjonowania systemu gazowęgo (Dz.U.
z 2014 r. poz. 1 059),

d. Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowyrn (Dz.U. z 2014 r.
poz.752, zpoźn. zm.).

1.3. Zawarte w taryfie ceny i stawki opłat za dostarczanie paliw gazowych ustalono
dla standardów jakościowych określonych w rozporządzeniu, o którym mowa
w pkt. I.2. lit. c. Natomiast stawki opłat za przyłączenie do Sieci gazowej ustalo-
no dla standardowych elementow Przyłącza określonych w rozporządzeniu,
o którym mowa wpkt. 1.2.1it.b.

1.4. Odbiorcy rozliczanl są za dostarczone paliwo gazowę i świadczone usługi F*Ęł e s'" cen i stawek opłat właściwych dla Grup taryfowych, do którychrmządiffilkqc]I ENERGETYKI
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wani, odrębnie dla kazdego Miejsca odbioru paliwa gazowęgo, zgodnie
z zapisami taryĘ Sprzedawcy.

1.5. Sprzedawca dokonuje rozliczęń za dostarczone paliwo Eazowę na podstawie ilo-
czynu zużycia paliwa gazowęgo ustalonego w jednostkach objętości [m3] (na
podstawie wskazań Układu pomiarowego) oraz Współczynnika konwersji.
Współczynnik konwersji stanowi 1loraz wartości ciepła spalania 1 m3 paliwa ga-

zowego tliczby 3,6. Wańość ciepła spalania 1 m3 paliwa gazowego dla Odbior-
ców pobierających paliwo gazowe w ilości nie większej niż 110 kwh/h ustala się
jako średnią ary.tmetycznąz ostatnio opublikowanych przęz Sprzedawcę wartości
ciepła spalania z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy Okresu rozlt-
czeniowego. Warlość ciepła spalania 1 m3 paliwa gazowego dla Odbiorców po-
bierających paliwo gazowe w ilości większej niż 110 kwh/h ustala się dla Okresu
roz|iczeniowego.

1.6. Jeżeli pomiar gazu odbywa się przy nadciśnieniu nię vłyższym niż 2,5 kPa, to dla
celów rozltczeniowych 1 m3 paliwa gazowego odczytany na Układzie pomiaro-
w5zm odpowiada 1 m3 w warunkach normalnych. Odczyty wskazań Układów po-
miarowych dokonywanę sązzaokrągleniem do 1 m3 lub 1 m3lh.

1.7. Dla celów rozltczeniowych ilość paliwa gazowego wyrażanajest w jednostkach
energii [kwh] zgodnie zrozporządzeniem, o któryrm mowa w pkt. I.2.titb taryfy,
na zasadach wskazanych w pkt. 1,5., z zaokłągleniem do 1 kwh. Ilekroć
w taryfie jest mowa o ilości paliwa gazowego, należy przęz to rozumieó ilość
energii zawartej w paliwie gazowym v,ryrtzoną w [kWh], chyba że zastrzeżono
inaczej.

1.8. Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierająpodatku od towarów i usług
(VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług na|icza się zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa podatkowe go.

1.9. Odbiorcauiszczaopłaty zapaltwo gazowe przeznaczonę do celów opałowych lub
napędu silników spalinowych w wysokości ustalonej na podstawie cen uwzględ-
niających stawkę podatku akcyzowego, określonych w pkt. 12 taryfy.
W przypadku odbiorców zwolnio ny ch z podatku akcyzowego przedmiotowa opła-
ta ustalana jest na podstawie cęn z zerową stawką akcyzy lub uwzględniających
zwolnięnie z akcyzy. Podstawa zwolnienia Odbiorcy z podatku akcyzowego okre-
ślona jest w Umowie.

Szczegółowy zakres zwolnień sprzedńy paliwa gazowego z podatku akcyzowego
oraz warunki ich uzyskania określone zostały w art. 31 b ustawy wymienionej w
pkt. 1.2.tit.dtaryfy.

1.10. W przypadku zaŃ"arcia między Odbiorcą i Sprzedawcą Umowy przewidującej

, szczegó|ne warunki dostarczania paliwa gazowego dopuszcza się stosowanie za-
sadroz|lczeńodmiennychniZokreślonewtaryfie. p R EZES
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1.11. Ustalone w taryfie ceny paliwa gazowego mają charakter cen maksymalnych.
Sprzedawca możę stosować za paliwo gazowe ceny niższe niż ustalone w taryfie,
pod warunkiem równoprawnego traktowania Odbiorców w Grupach taryfowych.

1.12. TaryĘ stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami stosownie do zakresu świadczo-
nych usług i zawartych umów.

2. Definicje.

2.1. Cena Referencyjna Gazu (CRG) - średnioważona cena zakupu paliwa gazowe-
80 przez Sprzedawcę, opublikowana na jego stronie internetowej w miesiącu po-
przedzającvm miesiąc, w którym cena ta będzie miałazastosowanie.

2.2. Grupa taryfowa - grupa Odbiorców odbierająca paliwo 9azowe z Sieci gazowej
lub korzystająca z usług związanych z zaopatrzeniem w te paliwa, dla których
określa się jeden zestaw cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.

2.3. Gazociąg - rurociąg wtaz z wyposazeniem, ułożony na zewnątrz Stacji gazo-
wych, służący do dystrybucji paliwa gazowego.

2.4. Gazociąg zasilający gazociąg o maksymalnym ciśnieniu roboczym do
0,5 MPa włącznie, do którego są podłączonePrzyłącza guowe.

2.5. Instalacja gazowa - układ przewodów za kurkiem głównym, prowadzonych na
zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z arunaturą, kształtkami i innym wyposa-
żeniem, atakże urządzeniami gazowymi otaz przewodami spalinowymi lub po-
wietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażeniaurządzeń gazowych.

2.6. Kilowatogodzina [kWh] - jednostka energii będąca podstawą rozliczeń.

2.1.Metr sześcienny w warunkach normalnych [rn'] - ilośó suchego gazu zawarta
w objętości 1 m3, przy ciśnieniu 101,325 kPa i temperaturzę 273,I5 K (0'C), sta-
nowiąca podstawę do ustaleniazużycia paliwa gazowego wyrażonego w jednost-
kach energii [kwh].

2.8. Miejsce odbioru paliwa gazowego - określony w Umowie punkt Sieci gazowej,
do którego Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyó paliwo gazowe, a Odbiorca
je odebrać. Miejsce odbioru paliwa gazowego odpowiada miejscu dostarczania
paliwa gazowego przęz Sprzedawcę.

2.'9. Miesiąc.umowny - okres od godziny 6.00 pierwszego dnia bieżącego miesiąca
, kalendarzowego do godziny 6.00 pierwsze8o dnia miesiąca kąlęndąrz&^łś&Zras

stępującego bezpośrednio po mies iącu bieżącyffi, z ,astrrezgreffi?ffiĘ8urFd\ĘPN'encrrvrt
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nego. Miesiąc umowrry dla Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych:
S_1, S_2, Z-1, Z-2, P-1, P-2, G-1.' C-2 oraz d|a Odbiorców , ktorzy nie mają zain-
stalowanego urządzenia dokonującego rejestrowania godzinowego poboru paliwa
gazowęgo odpowiada miesiącowi kalendarzowemu.

2.10. Moc przy|ączeniowa - planowana maksymalna mozliwośó dostarczania lub od-
bierania paliwa gazowego w ciągu jednej godzlny, służąca do zaprojektowania
PrzyŁącza, określona w umowie o przyłączenie do Sieci gazowej, wyrazona
w [m3/h].

2.11. Moc umowna (M) - określona w Umowie maksymalna ilośó energii zawartej
w paliwie gazowm, którą można odebrać w ciągu godziny, v*yrażona
w [kwh/h]. Moc umowna zamawiana jestz dokładnością do 1 kwh/h.

2.12. Odbiorca -każdy, kto otrzymuje lub pobiera paliwo gazowe na podstawie Umo-
vły zawartej ze Sprzedawcą.

2.13. Odczyt - odczytanie wskazania Układu pomiarowego mierzącego ilość paliwa
gazowego vlryrażonąw [m3], wykonane przez Sprzedawcę.

2.14. Okres rozliczeniowy - ustalony w Umowie i w taryfie przedział czasowy będący
podstawą do roz|iczatia Odbiorcy za dostarazonę paliwo gazowe. Okres rozliczę-
niowy odpowiada okresowi pomiędzy kolejnymi Odczytami Sprzedawcy.

2.15. Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD lub Operator) - Sprzedawca zaj-
mujący się dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialny za ruch sieciowy w ga-

zowym systemie dystrybucyjnym, biezące i długookresowe bezpieczeństwo funk-
cjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty, oraz ntezbędną
rozbudowę Sieci gazowej, w tym połączeń z innymi systemami gazowp1 odpo-
wiednio do obszaru działania.

2.16. Przylącze - odcinek gazociągtt od gazociągu zasilającego do kurka głównego,
służący do przyłączania Instalacji gazowej Odbiorcy, którego częścią może byc
ZespoŁ gazory naprzyłączu, w tym punkt gazory lub stacja gazowa

ż.17.Roczna ilość umowna (a) - określona w Umowie ilość paliwa gazowego, jaką
Sprzedawca zobowtązany jest dostarczyć w ciągu Roku umownego do Miejsca
odbioru paliwa gazowego, albo - odpowiednio - ilośó, jaką Sprzedawca dostar-
czył w poprzednim okresie obowiązywania Umowy z Odbiorcą, ustalana w celu
dokonania kwalifikacji Odbiorcy do Grupy taryfowej zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w taryfie.

2.18. Rok umowny - ońes od godziny 6.00 dnia I pażdziemika danego roku kalenda-

. rzowego do godziny 6.00 dnia I paździenika następnego roku kalendarzowego,
z zastrzeżęniem zdania następnego. Rok umowny dla Odbiorców zakwalifikowa-"' nych do Grup taryfowych: S-1o S-2, Z-1, Z,2, P-l, P-2, G-lufiż,fbg#.ttą&tsfo*orr*
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biorców, ktorzy nie mają zainstalowanego urządzenia rejestrującego godzinowy
pobór paliwa gazowęgo, odpowiada rokowi kalendarzowemu.

2.19. Sieć gazowa - gazociągs, przyłącza, stacje gazowe połączone i współpracujące ze
sobą, słuzące do dystrybucji paliw gazowych.

2.20. Sprzedawca - przedsiębiorstwo energetyczne Anco Sp. z o.o. z siedzibą w Jaro-
cinie.

2.21. UWad pomiarowy - gazomierze i irne urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo
- pomiarowe, atakże układy połączeńmiędzy nimi, słuzące do pomiaru lub usta-
lenia ilości pobranych paliw gazowych w [m3] i dokonywaniarczliczeń.

2.2ż. U mow a - r o dzaje umów sto sowanych pr zez Sprzedawcę :

a. Umowa sprzedaży paliwa gzowęgq
b. Umowa kompleksowa - umowa dostarczania paliwa gazowego zawarl,a po-

między Sprzedawcą i Odbiorcą, obejmująca sprzeduż i dystrybucję paliwa
gazowego do Odbiorcy,

c. Umowa o ptzyłączenie do Sieci gazowej,
d. Umowa o świadczenie usług dystrybucji paliwa gazowęgo.

2.23. Usługa dystrybucji - usługa świadczona przęz Sprzedawcę, polegająca na dys-
trybucji paliwa gazowego Siecią gazową do Miejsca odbioru paliwa gazowego.

2.24. Współcrynnik konwersji (Sk) - i|oraz wańości ciepła spalania 1 m3 paliwa ga-
zowego iliczby 3,6.

3. Grupy taryfowe i kryteria kwalifikowania Odbiorców.

3.t. Za pobrane paliwo gazowę i/lub świadczonę usługi Odbiorcy rozltczant są według
cen i stawek opłat właściwych dla Grup taryfowych, do których zostali zakwalifi-
kowani.

3.2. Sprzedawca kwalifikuje Odbiorców do Grup taryfowych na podstawie następują-
cych kryteriów:

a, rodzajupobieranego paliwa gazowego,
b. Mocy umownej (M) wyrażonej w [kwh/h],
c. Rocznej ilości umownej (a) v,ryrńonej w [kwh] - dla Odbiorców o Mocy

..',nejdo110kwh/h.
uRzĘDu -i§n 6lB§u* o.r"*,
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Grupa
taryfowa

Moc umowna
M [kwh,Ł]

Roczna ilość
umoWna

a [kWh/rok]

Liczba odczytów
wykonyłvanych

przęz Sprzedawcę
w Roku umownym

Sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie
S-1 Mś110 a<3640 4
S-2 M<110 a> 3640 l0
S-3 110<M<590 |2
S-4 590<M<5190 I2
S-5 M > 5190 I2

3.3. W oparciu o kryteria kwalifikacji określone w pkt. 3.2.
Grupy taryfowe:

a. dla Odbiorców gałt ziemnego zaazotowanego Lw
o s5rmbolu S:

ustala się następujące

(GZ-41,5) grupy

b. dla odbiorców
o symbolu Z:

gazu ziemnego zaazotowanego Ls (GZ-35) grupy

c.

e. (GZ-30) grupydla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego Ln
o synbolu P:

PREZES
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w PALIW
YCH

Grupa
taryfowa

Moc umowna
M [kwh/h]

Roczna ilość
umowna

a fkWh/rok]

Liczba odczytów
wykonywanych

przęz Sprzedawcę
w Roku umownym

Sieć gazowa o ciśnieniu do 0,5 MPa włącznie
Z-1 M<110 a <3200 4

Z-2 M<110 a > 3200 10

Z-3 M> 110 I2

Grupa
taryfowa

Moc umowna
M [kwh/h]

Roczna ilość
umowna

a [kWh/rok]

Liczba odczytów
wykonywanych

przez Sprzedawcę
w Roku umown\.ryn

sieó rozdzielcza o ctśn niu do 0,5 MPa włącznte
P-1 M<110 a <2560 4
P-2 M<110 a > 2560 10

P-3 M> 110 I2
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d. dla odbiorców
o symbolu G:

gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50) - grupy

Grupa tary-
fowa

Moc umowna
M [kwh/h]

Roczna ilość
umowna

a fkWh/rok]

Liczba odczytów
wykonywanych

przez Sprzedawcę w
Roku umownwn

Sieć gazowa o ciśnier u do 0,5 MPa włącznie
G-1 M<110 a < 54860 6
G-2 M<1l0 a > 54860 I2
G-3 110<M<1100 12

G-4 M> 1100 1ż

3.4. Za Roczną ilość umowną, która dla danego Roku umownego stanowi kryterium
kwalifikacji do Grup taryfowych: S-1, S-2, Z-1, Z-2, P-1, P-Ą G-1, C,-2, przyj-
muje się:

a. dla Odbiorców pobierających paliwo gzowę przęz cały Rok umowny bezpo-
średnio poprzedzający dany Rok umowny - ilość paliwa gazowego faktycz-
nie odebraną w tym roku,

b. dla Odbiorców, którzy rozpoczęli pobór paliwa gazowęgo w trakcie Roku
umownego bezpośrednio poprzedzającego dany Rok umowny - iloczyn śred-
niego odbioru dobowego (ilości faktycznie pobranego paliwa gazowego po-
dzielonej przez ltczbę dób trwania tego poboru) t liczby dni w roku kalenda-
rZoWyTn,

c. dla Odbiorców, którzy rozpoczęli pobór Paliwa gazowęgo w trakcie danego
Roku umownego - zadęklarowana przez Odbiorcę Roczna ilość umowna
z uwzględnieniem sumy nominalnych mocy godzinowych zainstalowanych
urządzen i przewidywanej sezonowości jego poboru.

3.5. W trakcie Roku umownego Odbiorcy zakwalifikowani do Grup taryfowych:
S-1, S-2, Z-1, Z-2, P-1, P-2, G-1, G-2 mogą dokonać jednej zmiany Grupy tary-
fowej na podstawie oświadczenia o przewidywanej istotnej zmianię wielkości po-
boru paliwa gazowego. Kwalifikacja Odbiorcy do Grupy taryfowej, dokonana na
podstawie oświadczenia złożonego Sprzedawcy na piśmie, o ile strony nie uzgod-
ntą tnaczej, obowiązuje od kolejnego okresu rozliczęniowego przez cały kolejny
Rok umowny.

3.6.Przez istotną zmianę wielkości poboru paliwa gazowęgo) o której mowa
w pkt. 3.5., rozumie się w szczegolności zmianę wynikającązę zmlany używa-
nych przez Odbiorcę urządzeń zasilanych paliwem gazowym, zmlany sposobu
używania obiektu lub lokalu, w którym pobierane jest paliwo gazowe,lub zainsta-

. lowania przęz Odbiorcę urządzeń zasilanych innymi rodzajami paliwa i energii.

3:7. W przypadku gdy po rozwiązaniu Umowy lub zakończeniu Roku umgĘB% e s
o któryłn mowa w pkt. 3.5., w któr5łn Odbiorca był zakwaltąkffiU,.ffiGmrytENERGETvKI
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taryfowej na podstawie złożonego oświadczenia o przewidywanej istotnej zmlarue
wielkości poboru paliwa gazowęgo, okńe się, że zużycie paliwa gazowego nie
uzasadniałoby zakwalifikowania do Grupy taryfowej zgodnie z oświadczeniem
Odbiorcy, Sprzedawca możę obciążyć Odbiorcę różnicą pomiędzy wysokością
opłat pobranych na podstawie cen i stawek opłat obowiązujących dla Grupy tary-
fowej, do której Odbiorca był zakwalifikowany, oraz cen i stawek opłat obowią-
zujących dla Grupy taryfowej, do której Odbiorca zostŃby zakwalifikowany,
gdyby nie złożył oświadczenia.

3.8. Kwalifikacja Odbiorców do Grup taryfowych: S-3o S-4, S-5o G-3, G-4o P-3, Z-3
następuje na każdy Rok umowny na podstawie zamówień Mocy umownych,
zuwzg|ędnieniem wielkości Mocy umownych przyjętych do realizacji.

3.9. Odbiorcy składaj ą zamówienia Mocy umownych w jednakowej wielkości na
wszystkie Miesiące umowne w terminie do dnia 1 (pierwszego) lutego bieżącego
Roku umownego lub do dnia zawarcia Umowy. W przypadkl ntęzłożęnia zamó-
wienia o zmianę Mocy umownej na następny Rok umowny w terminie określo-
nym powyżej przyjmuje się Moc umowną określoną w Umowie. W uzasadnio-
nych przypadkach, na wniosek Odbiorcy i za zgodą Sprzedawcy, Moc umowna
może być zmieniona w trakcie roku Umownego.

3.10. Odbiorca, który z Sieci gazowej odbiera paliwo gazowę z kilku miejsc, jest zali-
czany do Grupy taryfowej oddzielnie w kazdym z tych miejsc, o ile Umowa nie
stanowi inaczĄ.

3.11. W przypadku gdy Odbiorca z gl]py taryfowej S-2, Z-2, P-2 lub G-2, odbierający
paliwo gazowe w Miejscu odbioru paliwa gazowego wyposażonym w rejestrator
poboru mocy, przekroczył w okresie kolejnych dwóch Miesięcy umownych moc
1l0 kwh/h, wówczas od następnego Miesiąca umownego zostanie zakwalifiko-
wany do grupy taryfowej S-3, Z-3 P-3 1ub G-3, przy czym zmiana ta nie może
obowiązywać ptzez okres krótszy niż 12 miesięcy. Do obliczenia opłaty stałej

dystrybucyjnej przyjęta zostanie Moc umowna w wysokości zadeklarowanej
przez Odbiorcę, większej niż 110 kwh/h. W przypadku braku takiej deklaracji do
rozliczęń przyjęta zostanie Moc umowna w wysokości 1 1 1 kwh/h. Opłaty z t5Ąu-

łu przekroczenia Mocy umownej będą naliczane zgodni e z pkt 6.10 taryfy.
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4. Ogólne zasady rozliczania Odbiorców.

4.1. Sprzedawca dokonuje rozliczeń za dostarczone paliwo gazowe i/lub wykonane
Usługi dystrybucji na podstawie wskazań Układu pomiarowego, w Okresach roz-
liczeniowych ustalonych w niniejszej taryfie i w Umowie. Jeżeli Umowa nie sta-
nowi inaczej, rczliczenia z Odbiorcami dokonywane są w następujących Okresach
rozliczeniowych:

a. nie dłuższychniż 4 miesiące - w przypadku Odbiorców odbierających paliwa
gazowe w ilości nie większej niż 110 kwh/h,

b. co miesiąc -w przpadku Odbiorców odbierających paliwa gazowe w ilości
większej niż 110 kwh/h.

4.2. W przypadku powstania nadpłaty lub niedopłaty za pobrane paliwo gazowe lub
wykonane usługi:

a. nadpłata podlega za|iczęniu na poczet płatności ustalonych na
Okres rozliczeniowy, o ile Odbiorcanie zńąda jej zwrotu,

b. niedopłata jest doliczana do pierwszej faktury wystawionej za
Okres rozliczeniowy.

najbltższy

najb|tższy

4.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dzińaniu Układu pomiarowego
lub przyjęcia do rozliczeń błędnych Odczytów wskazń Układu pomiarowego,
które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobrane paliwo gazo-
we i/lub wykonane usługi związane z jego dostarczaniem, Sprzedawca dokonuje
korekty uprzednio wystawionych faktur.

4.4, W przypadku braku mozliwości ustalenia wielkości korekty na podstawie Odczy-
tów wskazań Układu pomiarowego do wyliczenia korekty przyjmuje się średnio-
dobowe zużycie paliwa gazowego, ustalone na podstawie prawidłowo zmierzone-
go poboru paliwa gazowego w porównlruvalnym okresie, pomnożone ptzez liczbę
dni w okresie, którego korekta dotyczy, W wyliczaniu wielkości korekty
uwzględnia się sezonowość poboru paliwa gazowego oraz inrtę udokumentowane
okoliczności mające rłpływ na wielkość zużycia paliwa gazowego.

4.5. Korekta, o której mowa w punktach 4.3. i 4.4., w przypadku:

a. zawyżenta należności - obejmuje cały Okres rozliczentowy lub okres,
w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy,

b. zaniżęnia należności - obejmuje ostatni Okres rozltczeniowy.

4.6. W przypadku braku możliwości dokonania Odczylu wskazań Układu pomiarowe-
go albo gdy z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy lub od Odbiorcy pobór pali-

ł w8 gazowego nie został zarejestrowany, Sprzedawca szacuje wielkość zużyciapa-
._ liwa gazowego na podstawie iloczynu średniodobowego zużycia paliwa gazowe-

go, ustalonego na podstawie prawidłowo zmięrzoneso roboJuril,,ftTff^ffPgr_GETyKl
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porównywalnym okresie, oraz|tczby dni w Okresie rozliczęniowyn, którego roz-
Iiczenie dotyczy.

W wyliczaniu wielkości zużycia paliwa gazowego za pomocą szacunku uwzględ-
nia się sezonowość poboru paliwa gazowego oraz innę udokumentowane okolicz-
ności mające wpływ na wielkość zużycia tego paliwa.

4.7. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie paliwa gazowęgo, jeżeli w wyniku prze-
prowadzonej kontroli stwierdzono, że Instalacja gazowa znajdująca się u Odbior-
cy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.

4.8. Sprzed aw ca może wstrzymać dostarczanie paliwa gazow ęgo, jeżeli:

a. w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że nastąpił nielegalny po-
bór paliwa gazowego,

b. Odbiorca zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowe albo za świadczone
usługi co najmniej przęz okres 30 dni po upływie terminu płatności z zastrze-
żeniem zdania następnego.

Sprzedawca, któremu Odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym
zwleka z zapłatą za pobrane paliwo gazowę albo świadczonę usługi, powia-
damia na piśmie Odbiorcę o zamiarze wstrzymania dostarczania paliwa ga-
zowego w przypadku, jeżeli ten Odbiorca nię ureguluje zaległych
i bieżących należności w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego powiado-
mienia.

4.9. Wznowienie dostarczania paliwa gazowego nastąpi niezwłocznie, jeżeli ustaną
pr zy czy ny uzas adniaj ąc e wstrzym ani e do star c zania p ali w a 9azow e go .

4.t0. Za wznowienie dostarczania paliwa gazowęgo wstrzymanego z powodów,
o których mowa w puŃtach 4.7. i 4.8., Sprzedawca pobiera opłatę w wysokości
120176 zł od Odbiorców ze wszystkich Grup taryfowych.

4.11. W przypadku zmiarl cen paliwa gazowego lub stawek opłat zmiennychza Usługę
dystrybucji, równiez w przypadku zmiany Grupy taryfowej w trakcie Okresu roz-
liczeniowego, opłaty za dostarczone paliwo gazowę pobiera się w wysokości pro-
porcjonalnej do liczby dni obowiązywania poprzednich i nowych cen lub stawek
opłat b ez uwz gl ę dni ani a sezonowo ś c i, z zastr zężęnięm zdania następn e go.

Jeżeli zużycie wynika z zapisu urządzenia rejestrującego godzinowy pobór paliwa
gazowego, opłaty za dostarczone paliwo gazowe ustala się odpowiednio do ilości
jego zużycia zarejestrowanego przed zmianą cen lub zmiennych stawek opłat oruz
ilości zużycia paliwa gazowego po zmianie cen lub zmiennych stawek opłat, jeśli
Umowa nie stanowt inaczej.
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5. Szczegółowe zasady rozliczania Odbiorców w zakresie obrotu.

5.1. Opłatę zapobrane paliwo gazowe ustala się według następującego wzoru:

o: 9:9 * sa*k
100 

lu

opłata za pobrane paliwo gazowe w |zł],
cena paliwa gazowęgo w fgrlkWh],
ilość paliwa gazowego dostarczonego w okresie rozliczeniowym
w [kWh],
stawka opłaty abonamentowej w fzłlmiesiąc],
liczba miesięcy w Okresie rozltczęntowym.

5.2. Ilość paliwa gazowego Q w [kwh] ustala się na podstawie następującej zalężno-
ści:

Q lk\ilhl : Q [m3l *Sk

gdzie:

Q [*3] ilość m3 paliwa gazowego pobrana przez Odbiorcę w Okresie rozliczę-
niowym, ustalona na podstawie wskazań Układu pomiarowego,

Sk Współczynnik konwersji obliczony na podstawie wartości ciepła spala-
nia 1 m3 paliwa gazowego Hs_śr, wyznaczoflej zgodnie z pkt. 1.5. tary-
fy, w yrażonej w [MJ/m3], zgodnie z zależnością:

Sk = Hs_śr/3,6

5.3. Każdy Odbiorca paliwa gazowego zobowiązany jest do zapłaty rla Tzecz Sprze-
dawcy miesięcznej opłaty abonamentowej, naliczanej w pełnej wysokości zakaz-
dy rczpoczęty Miesiąc umowny, odrębnie za każdy Układ pomiarowy. Stawki
opłat abonamentowych zawarte są w pkt. 12 taryfy,

5.4. W przypadku zmiany wysokości stawek opłat abonamentowych, rownteż
w przypadku zmiany Grupy taryfowej w trakcie Miesiąca umownego, opłaty ńo-
namentowe ustala się w wysokości proporcjonalnej do liczby dni obowiązywania
poprzednich i nowych stawek.

6. Szczegółowe zasady rozliczania Odbiorców w zakresie świadczenia
t}sługi dystrybucji.

6.1. Sprzedawca świadczy Usługi dystrybucji paliwa

.,' 
przyłączonemu do Sieci gazowej zgodnie zzawartą

gdzie:
o
C
a

Su

k

gazowego każdemu Odbiorcy
z nim Umową.
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6.2.W przypadku gdy jedno Przyłącze zasl|a rożne Instalacje gazową każda z tych
Instalacji gazowych rozliczanajest jak odrębne Miejsce odbioru paliwa gazowę-
go, chyba że Umowa stanowi inaczej.

6.3. Odbiorcy, przyłączeni do Sieci gazowej Sprzedawcy, za świadczone im Usługi
dystrybucji obcięani są opłatą ustaloną na podstawie grupowych stawek opłat.
Opłata za Usługi dystrybucji składa się z:

a. opłaty stałej,
b. opłaty zmiennej.

6.4. Opłatę za świadczoną Usługę dystrybucji dla Odbiorców z Gnry taryfowych
S-3, S-4, S-5o P-3o Z-3 oraz G-3 i G-4 oblicza się według wzoru:

...._ (S"a*Q*S.a*M*T)
'd- 100

gdzie:
Oa opłatazaświadczoną Usługę dystrybucji paliw gazowychw |zł],
S,a stawka opłaty zmiennej w fgrlkWh],
a ilość paliwa gazowego dystrybuowanęgo w okresie rozliczentowym

w |kwh] ustalona zgodnie zpkt.5.2.,
S,a stawka opłaty stałej za każdą godzinę okresu roz|iczęniowego

w [grl(kwh/h)]
M Moc umowna w |kWh/h],
T liczba godzin w Okresie rozlriczentowym [h].

6.5. Opłatę za świadczoną Usługę dystrybucji dla Odbiorców z Grup taryfowych
S-1, S-2, Z-l,Z-Ż,P-|.P-} oraz G-l i G-2 oblicza się według wzoru:

a-r"- S"a*Q ł Suo*k'd- 100

gdzie:.
Oa opłatazaświadczoną Usługę dystrybucji paliw gazowychw |zł],
S"a stawka opłaty zmiennej w fgrlkWh],
a ilość paliwa gazowego dystrybuowanego w okresie rozliczeniowym

w [kwh] ustalona zgodnie z pkt. 5.2,,
Saa stawka opłaty stałej w fzłlmiesiąc],
k liczbamiesięcy w Okresie rozliczęntowym.

6.6. Opłata stała za Usługę dystrybucji pobierana jest zakażdy Miesiąc umowny, nie-
zależnię od ilości pobranego paliwa gazowego i Mocy umownej faktycznie wyko-
rzystanej.

6.7. W przypadku Odbiorcy, dla którego świadczenie Usługi dystrybucji tozpoczyfia
, lub kończy się w trakcie Miesiąca rrmownego, opłatę stałą pobiera się w wysoko-

ści proporcjonalnej do liczby dni obowiązywania Umowy w tyrnpMimbgs."umownym.hffi,??#.I5.ULACJIENERGETYK]
DYREKToR

DEPARTAMENTU RYNKOW PALIW

3ne§ TARYFA DLA PALIW GAZOWYCH NR l0 ( ffil',]\'lAl
Ły

J, Loret

CH



6.8. W przypadku zmiany stawek opłat za Usługę dystrybucji, również w przypadku
zmlany Grupy taryfowej w trakcie Miesiąca rrmownego, opłaty stałe pobierane są
w wysokości proporcjonalnej do liczby dni obowiązywania poprzednich
i nowych stawek.

6.9. W przypadku ograniczenia lub wstrzynania (przerwy) odbioru paliwa gazowego
z przyczyn zależnych od Odbiorcy, Odbiorca za cńy okres trwanta ograntczenia
lub wstrzymania (przerrły) odbioru paliwa gazowego ponosi opłatę za świadczo-
ną Usługę dystrybucji w części zależnej od Mocy umownej w identycznej wyso-
kości, jakby nie nastąpiło ograniczenie lub wstrzymanie.

6.10. W przypadku przekroczeniaprzez Odbiorcę wielkości Mocy umownej w Miejscu
odbioru paliwa gazowego bez zgody Sprzedawcy pobierane są opłaty stanowiące
lloczyn mocy maksymalnej [kwh/h] ponad Moc umowną,licńy godzin w Okre-
sięrozltczęniowym i 3-krotnej stawki opłaty stałej za Usługę dystrybucji właści-
wej dla Grupy taryfowej, do której Odbiorca zostal zakwalifikowany, chyba że
Umowa stanowi inaczej.

7. BonifikaĘ z Ętułu wprowadzonych ograniczeń oraz opłaty za niedo-
stosowanie się do wprowadzonych ograniczeń.

7.1. W przypadku wprowadzenia przez Sprzedawcę ograniczenia wielkości Mocy
umownej lub przerw w dostarczaniu paliwa gazowego spowodowanych:

a. awarią, zagtożeniem wybuchem lub wybuchem,
b. zagrożeniem pozarem lub pożarem,
c. prowadzeniem prac związanych z usuwaniem awarii,
d. wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych Sieci

gazowych lub Instalacji gazowych,
e. wykonywaniem prac związanych z przyłączaniem Odbiorców lub prac przy-

łączeniowych w Sieci gazowej Sprzedawcy,
f. pracami związanymi ze zmianąrodzaju dostarczanego paliwa 9azowęgo,

opłata stała za Usługę dystrybucji ulega obniżeniu proporcjonalnie do wielkości
obnizenia Mocy umownej i czasu trwania przerwy lub ograniczenia.

7.2.Bonifikata, o której mowa w pkt. 7,I., nie przysługuje, jeśli Odbiorca nie dosto-
sował się do wprowadzonych ograniczeh.

7.3. W przypadku gdy Odbiorca nie dostosował się do ogtaniczeń wymienionych
w pkt. 7.1., obciąfany jest opłatami stanowiącymi iloczyn poboru maksymalnego

. [kwh/h] ponad dopuszczalny pobór wynikający z ograniczenia, okresu trwania
tego ograniczenia i 3-krotnej stawki opłaty stńej za świadczoną Usługę dystrybu-

" cji właściwej dla danej Grupy taryfowej, do której Odbiorca jest zakę{Sg1ss
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7.4. W przypadku ograniczenia przez Sprzedawcę Mocy umownej z przyazyn innych
niż wymienione w pkt. 7.1 ., w szczęgólności z powodu doraźnego spadku ciśnie-
nia w Sieci gazowej (w Miejscu odbioru paliwa gazowego) poniZej ciśnienia,
o którym mowa w Umowie przez okres dłuższy niż 1 (edna) godzina zęgarowa,
Sprzedawca udziela na wniosek Odbiorcy bonifikaty w opłacie stałej za Usługę
dystrybucji w wysokości proporcjonalnej do wielkości i czasu trwania takiego
ograntczenia, w terminie 30 (trzydziestl) dni od dnia złożęnia wniosku przez Od-
biorcę. Bonifikata nie przysługuje, jeśli spadek ciśnienia zostal spowodowany
przez Odbiorcę na skutek prze\<roczeniaprzez niego Mocy umownej.

8. BonifikaĘ z Ętułu niedotrzymania parametrów jakościowych do-
starczanego paliwl gazowego i z^ niedotrzymanie standardów jako-
ściowych obsługi Odbiorców.

8.1. W przypadku niedotrzymaniaprzez Sprzedawcę standardów jakościowych obsłu-
gi Odbiorcom przysługuj ą następuj ące bonifikaty:

a. za odmowę udzielenia Odbiorcy, na jego żądanie, informacji o przewidywa-
nym terminie wznowienia dystrybucji paliwa gazowe9o, przerwanej

z powodu awarii sieci - w wysokości75,67 zł,

b. za nieprzyjęcie zgłoszenia dotyczącego awarii lub zakłócenia w dostarczaniu
paliw gazowych- w wysokości75,67 zl,

c. za nieuzasadnioną zwłokę w likwidacji awarii, która wystąpiła w sieci gazo-

wej, i usuwaniu zaŁJocen w dostarczaniu paliwa gazowego - w wysokości
25ż,23 zl,

d. za niepowiadomienie Odbiorców za|iczanych do grupy przyŁączeniowej B
podgrupy I, z co najmniej 7-dniowym wyplrzedzeniem, o terminach i czasie
trwania planowanych przerw w dostarczaniu paliwa gazowego, w formie
ogłoszeń na stronie internetowej Sprzedawcy - w wysokości 75167 z\,

e. za niepowiadomienie Odbiorcow innych niZ określeni w lit, d., z co najmniej
l4-dniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie trwania planowanych
przęrw w dostarczaniu paliwa gazowego, w formie ogłoszeń na stronie inter-
netowej Sprzedawcy - w wysokości 378,35 zł,

f. za odmowę odpłatnego podjęcia stosownych czynności w Sieci gazowej

w celu umozliwieniabezpiecznego wykonania przez Odbiorcę lub inny pod-

miot wykonania prac w obszarzę oddziaływania tej sieci - w wysokości
126112 zl,

g. za odmowę udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji o zasadach rozliczęń
oraz o aktualnych taryfach - w wysokości75,67 zl,

t h. za przedłużenię L4-dniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub rękfuęryjt s

w wysokości 15,13 zł; w przypadku wniósku lub reklańłff"STffihkłęenb^
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J.

przeprowadzenia kontroli lub dokonania pomiarów termin 14-dniowy jest li-
czony od dnia zakończenia tych kontroli lub pomiarów,
za przedłużęnię l4-dniowego terminu sprawdzenia prawidłowości działania
Układu pomiarowego, którego Sprzedawca jest właścicielem, zakażdy dzien
zwłoki - w wysokości 15,13 zł,
za przedłużenie 7-dniowego terminu przekazania Układu pomiarowego, któ-
rego Sprzedawca jest właścicielem, do badania laboratoryjnego, od dnia zgło-
szenia takiego żądaniaprzez Odbiorcę, zakażdy dzień zwłoki - w wysokości
15,13 zł,
za uniemozliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio
Układu pomiarowego - w wysokości 252,23 zł,
za niewydanie przez Sprzedawcę wykonującego działalność gospodarczą
w zakresie dystrybucji paliw gazowych po zakończeniu jego dostarczania
orazw przypadku wymiany Układu pomiarowego w trakcie dostarczania tego
paliwa, na wniosek Odbiorcy, dokumentu zawierającego dane identyfikujące
ten układ lub za nieudostępnienie danych pomiarowych na dzięń zakończenia
dostarczania tego paliwa lub demontażu Układu pomiarowego - w wysokości
18,92 zł.

l.

8.2. Warunkiem otrzymaniaprzez Odbiorcę bonifikaty, o której mowa w pkt. 8.1., jest
wystąpienie z pisemnym wnioskiem. Sprzedawca udziela lub odmawia udzielenia
bonifikaty w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia złożenia wniosku przez Od-
biorcę.

8.3. Jeżeli Sprzedawca dostarczy Odbiorcy paliwo gazowę, które nie będzie spełniało
parametrów jakościowych określonych w poniższej tabeli:

Parametr jakości
paliwa gazowego

Jednostka miary Naj wyższa dopuszczalna
wartość XsIN,ou**

zawartośó siarkowodoru mdm3 7,0

Zawartośc par rtęci" pdm3 30,0

zaul arto śc siarki całkowitej 
-

mdm3 40,0

zawartość siarki
merkaptanowej

mg/m3 16,00

xwielkości w tabeli podane są dla waruŃów normalnych

Odbiorcy przysługuje bonifikata zaniedotrzymanie każdego zprzekoczonych wyżej
wymienionych parametrów paliwa gazowego obliczana według wzoru :

BNP: OUT *2 *CRG* (Xs"lw - Xs.lN'"u,)

k.

§dzie
" BNP bonifi kata za niedotrzymanie

w Miejscu odbioru w |złf,

XsJN-u*

parametrów jakościowych paliwa gpFOw%E, S
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
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OUT pobrana w Miejscu odbioru ilość paliwa gazowego o parametrach jako-
ściowych niezgodnychzparametrami określonymi w tabeli w [kWh],

CRG Cena Referencyjna Gazu w [złlkWh],
xsJN*u* najwyższa dopuszczalna wartość danego parametru jakościowego określo-

na w tabeli,
Xslw tzeczywista wartość danego parametru jakościowego paliwa gazowego

dostarczonego Odbiorcy.

8.4. Jezeli Sprzedawca dostarczy Odbiorcy paliwo gazowe niespełniające następują-
cych wymagań temperatury puŃtu rosy wody przy ciśnieniu 5,5 MPa, tj.:

a. maksymalna dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody (Xsrru-u*)

dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 września wynosi +3,J oC (276,85 K),
b. maksymalna dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody (XsrN,ou'.)

dla 5,5 MPa od I października do 31 marca wynosi -5'C (268,15 K),

Odbiorcy przysługuje bonifikata zaniedotrzymanie parametru temperatury punktu
rosy wody obliczania według wzoru:

BNT: OUT*0,1 *CRG*(Xsrw - XsrN,nu,)
XsTN-"*

gdzie:
BNT bonifikata za niędotrzr,rmanie parametru punktu rosy wody w Miejscu

odbioru w |zł],
OUT pobrana w Miejscu odbioru ilość paliwa gazowego o niedotrzynranej

wartości parametru temperatury punktu rosy wody w [kWh],
CRG Cena referencyjna gazvw [złlkWh],
XsTN,ou* najv,ryższa dopuszczalna wartość temperatury punktu rosy wody,
Xsrw rzeczywista wartoŚÓ temperatury punktu rosy wody paliwa gazowęgo

dostarczonego Odbiorcy.

8.5. W razię zastrzeżeń dotyczących jakości dostarczanego paliwa gazowego Odbiorca
może zńądać wykonania badania jego jakości w niezaleznym laboratorium ba-
dawczym, posiadającym akredy.tację jednostki ceńyfikującej uzyskaną zgodnie
z odrębnymi przepisami. W przypadku stwierdzenia niezgodności jakości dostar-
czonęgo paliwa gazowego Sprzedawca obowiązany jest pokryć koszty tego bada-
nia. Jeśli badania nie potwierdzą zastrzeżeń Odbiorcy, ich koszty ponosi Odbior-
ca.

9. OpłaĘ za nielegalne pobieranie paliw gazowych.

9.1. Zanielegalne pobióranie paliwa gazowego uwtza się pobieranie paliwa gazowego

, bez zawartej Umowy ze Sprzedawcą, z cńkowityn lub częściowym pominię-
ciem Układu pomiarowego lub poprzez ingerencję w Układ pomiarowl4fttgrgryą§"" 
wpływ na zafńszowanie pomiarów dokonywan y ch przez'.żffit?Y.RIGULACJI ENERGE'TYKI
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9.2.W przypadku nielegalnego pobierania paliwa gazowęgo Sprzedawca obcięa Od-
biorcę lub podmiot nielegalnie pobierający paliwa gazowę opłatą obliczoną na
podstawie wzoru:

ONpc:3*CRG*Qn
gdzie:

ONpc opłata za nielegalny pobór paliwa gazowego w I7-ł],
CRG średnioważona cena zakupu paliwa gazowego przez Sprzedawcę

w [złlkWh], opublikowana na jego stronie internetowej w miesiącu po-
przedzającvm miesiąc, w którym stwierdzono nielegalny pobór paliwa
gazowego,

Qn ryczńowe ilości nielegalnie pobranego paliwa gazowego w [kwh].

9.3.RyczŃtowe ilości nielegalnie pobranego paliwa gazowego dla poszczególnych
odbiomików określa tabela:

Sumaryczna moc zainstalowa-
nych odbiorników

c [kW]

Ryczahowa ilość nielegalnie pobranego
paliwa gazowego Qn [kwh]

c<10 2 200
l0<c<20 9 900
20<c<50 38 500
50<c<100 165 000

zakażdy 1 kW zainstalowanej
mocv nowvżei l00 kW 2 200

9.4.Ryczńowe ilości paliwa gazowęEo, o których mowa w pkt. 9.3., są iloścramr
maks5rmalnyni i Sprzedawca przy ustalaniu opłat możę zastosować ilości mniej-
sze, z uwzględnienięm rzeczywistych możliwości pobierania paliwa gazowego
przez Odbiorcę lub podmiot.

9.5.Za wykonanie czynności związanych ze stwierdzeniem nielegalnego pobierania
paliwa gazowego ustala się następujące opłaty:

a. za wymianę, montaż lub demontń uszkodzonego albo zniszczonego przęz
Odbiorcę gazomierza lub innego urządzenta pomiarowego opłatę stanowi
cena nabycia nowego Układu pomiarowego, która obowiązuje w dniu jego
montazu lub demontazu, powiększona o kwotę 60o38 zł rekompensującą
koszty związane z jego wymianą, montazem lub demontażem,

b. za założęnie nowych plomb na urządzeniu mierzącym moc lub innym
urządzeniu pomiarowym w miejsce plomb zerwanych lllb przez niego
uszkodzonych pobiera się opłatę w wysokości 85,27 zl,

c. za sprawdzenie stanu technicznego Układu pomiarowego i założenie nowych
plomb na kurleu głównym, w Układzie pomiarowym lub na innym elemencie
podlegającym oplombowaniu w miejsce plomb zerwanyń przęz Odbiorcę

' lub ptrzlzniego uszkodzonych opłata wynosi 233142 zl, p R E ZE S" d. za poddanie urządzenia pomiarowego ponownej lega}iząoiii REc{połmOdnxERGETYKI
, zafwdrlia przez Odbiorcę plomb legalizacyjnych lub icŁ"nrłttlSĘĘ"pgPrę5ę
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się opłatę wynikającą z faktury wystawionej przez akredytowaną jednostkę

przeprowadzającą badanie legalizacji powiększoną o kwotę 145,65 zł
rekompensującą koszty zwązanę z jego montażem lub demontazem
i założęnięm plomb,

e. za odcięcie dopływu paliw gazowyń, gdy Odbiorca uniemożliwia dostęp do

armatury odcinającej pomimo pisemnego wezwania do zapewnienia dostępu
do niej opłata wynosi 800,00 zł.

Do opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).

10. OptaĘ za dodatkowe usługi lub crynności wykonywane na zlecenie
Odbiorcy.

1,0.1. Za czynności lub usługi wykonywane przez Sprzedawcę na dodatkowe zlecenie
Odbiorców ustala się następujące stawki opłat:

Stawka opłaty |złl czynrtośó]Nazwa czynności lub usługi

Wstrzymanie i wmowienie dostarczania
paliw gazowych

Kwota wynikaj ąca z faktttry wystawionej
przez zevłnętznąjednostkę prueprowa-

dnjącą badanie, powiększona
o kwotę rekompensującą koszĘ demon-

tażu i ponownego montazu układu po-

miarowego or az ko sń założenia plomb
w wysokości206r03 zl

Laboratoryjne sprawdzenie prawidło-
wości wskazń układu pomiarowego,
sprawdzenie prawidłowości wskazń
układu pomiarowego lub wykonanie
dodatkowej ekspertyzy badanego waze-
śniej układu pomiarowego

Zńożęńę plomby na vrądzeńu podle-
gaj ącym oplorŃowaniu, w szczególno-
ści po naprawie, konserwacji i remoncie
instalacji

Cena nabycia nowego układu pomiaro-

wego obowiryliącaw dniujego monta-
żu, powięks zona o kwotę rekompensuj ą-
cą koszty rwiązane z jego demontażem
i montażęm or az kosń zńożeńa plomb
w wysokości206,03 ń

Wyniarra uszkodzonego układu pomia-

rowego

Kwota wynikająca z faktury wystawionej
przez ńezależne laboratorium
posiadaj ące akredytacj ę j

Badanie j akości dostarczanego paliwa
gazowego

ENERGETYKI
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kującej

F Dodatkowy o dczyt niewynikaj ący
z harmonogramu odczytowego ustalo-
nego dla danej grupy taryfowej

26150 zł, aw prtypadku kżdego dodat-
kowego odczytu w ramach jednego do-
jazduna tyn sam).rn miejscu odczylo-
wym 8,50zl

Do stawek dolicza się podatek od towarów i usług VAT.

10.2. Opłat za czynności lub usługi, o których mowa w pkt. l0.1., nie pobiera się
w przypadku:

a. stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego (pkt 10.1.
litery B-D w tabeli),

b. niedotrzymania przez Sprzedawcę parametrów jakościowych dostarczanych
paliw gazowych (pkt 10.1. lit. E w tabeli).

10.3. W przypadku gdy w ramach jednego dojazól do Miejsca odbioru paliwa gazowe-
go wykonywana jest więcej niZ jedna czynność lub usługa spośród wymienionych
w tabeli zawartej w pkt. 10.I.,ktzdą z opłat za wykonanie drugiej i następnej
czynności lub usługi pomniejsza się o kwotę 18,00 zł - za dojazd do Miejsca od-
bioru paliwa gazowego.

10.4. Za inne niewynienione w pkt. 10.1. dodatkowe usługi lub czynności wykonane
na zlecenie Odbiorcy Sprzedawca pobiera opłaty ustalone w odrębnej umowie.

11. Zasady rozliczeń za przyłączenie do Sieci gazowej Sprzedawcy.

11.1. Opłaty zaprzyłączenie określa się odpowiednio dla grup przyłączeniowych zgod-
nie z ich podziałem określonym w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt. 1.2.

lit. c. Podmtoty przyłączarlę do Sięci gazowej zalicza się do następujących grup
przyłączeniowych:

a. grupa przyłączeniowa B - podmioty których urządzenia, instalacje i sieci są
bezpośrednto przyłączane do Sieci gazowej Sprzedawcy, z vrryłączeniem
podmiotów, o których mowa w lit. b.,

b. grupa przy|ączeniowa C * podmioty wykonujące działalnośó gospodarczą
w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliwa gazowego, wytwarzania,
przetwarzania."lub wydobywania, magazynowania paliwa gazowęgo oraz
skraplania lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego.

PREZES
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l'l,.2. Sprzedawca ustala wysokość opłaty zaprzyłączenie do Sieci gazowej dla podmio-
tów:

a. z grupy przyłączeniowej B - na podstawie ustalonych w pkt. 11.11 stawek
opłat kalkulowanych w zalężności od: wielkości Mocy przyłączeniowej,
długości odciŃa sieci służącego do przyłączenia podmiotów ubiegających
się o przyłąc zenie, przy zastosowaniu standardowych element ow P rzyłącza,

b. z grupy przyłączeniowej C - na podstawie rzeczywistych nakładów
poniesionych na r ealizacj ę pr zyłączenia.

11.3. Do standardowych elementów Przyłącza grupy przyłączeniowej B zalicza się
w szczego|ności: układ włączeniowy, rurę przewodową, zawór odcinający, złącze
izolacyjne lub połączenia typu polietylen-stal na przyłączu polietylenowp, za-
kup i montaż szaki przęznaczonej na kurek główny i Układ pomiarowy, kurek
główny, zakup i montaż Układu pomiarowego, reduktor ciśnienia gazu oraz rury
o słonowe na slłzy żowaniu z innym uzbroj eniem podziemnym.

Za ęlęmęnty Sieci gazowej i urządzenia niewymienione pov,ryżej, które są nie-
zbędne do realizacji przyłączenia podmiotów zaliczanych do grupy przyłączenio-
wej B, pobierane są opłaty w wysokości jednej czwartej nakładów poniesionych
na ich zakup i budowę.

11.4. Opłatę za przyłączenie do Sieci gazowej dla podmiotów zakwalifikowanych do
grupy B oblicza się według wzoru:

Op:OnłSp*Lp
gdzie:

Op opłata zaprzyłączenie do Sieci gazowej w |złf,
On opłata ryczałtowaza budowę Ptzyłącza o długości do 15 m w [zł],
Sp stawka opłaty zakażdy metrPtzyłączapovłyżej 15 m w fzłlm],
Lp długość Przyłączapowyżej 15 m wyznaczonazzaokrągleniem do 1m

w [m].

11.5. Sposób wnoszenia opłat za przyłączenie do Sieci gazowej określa Umowa
o przyłączenie do Sieci gazowej.

11.6. W przypadku wystąpieniaprzez podmiot ubiegający się o przyłączęnlę z pisem-
nym wnioskiem i uzyskania zgody Sprzedawcy na rczygnację ze standardowej
szafki, podmiot ubiegający się o przyłączenie z grupy przyłączeniowej B ponosi
koszt zakupu i montażu szafki ponadstandardowej, która stanowi jego własność,
oraz ottzymuje bonifikatę w opłacie zaprzyłączenie odpowiednio:

a. dla Mocy przyłączeniowej do 10 m3/h: 125 zl,
b. dla Mocy przyłączeniowej powyżej I0 m3,łr: 150 zł.

"1,1.7. Za wymianę lub $?zebudowę Przyłącza bez zwiększenia dotychczasowej Mocy
, przyłączeniowej, dokonaną na wniosek przyłączonego podmiotu, pobiera się

" 
opłatę w wysokościrzeczywistych nakładów poniesionychztego tltułu. p R E Z E s
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11.8. Za wymianę Przyłącza, jego przebudowę lub rozbudowę Sieci gazowĄ spowo-
dowaną zwiększeniem Mocy przyłączeniowej, dokonaną na wniosek przyłączo-
nego podmiotu, pobiera się opłatę w wysokości równej opłacie zaprzyłączenie do
Sieci gazowej.

lt.9. Za wymianę Układu pomiarowego wynikaj ącą zę zmlany Mocy przyŁączeniowej
lub Mocy umownej (M) czy Rocznej ilości umownej (a), dokonaną na wniosek
przyłączone go podmio tl zaliczonego do :

a. grupy przylączeniowej B - pobiera się opłatę w wysokości jednej czwartej
nakładów poniesionych na jego zakup i montaż,

b. grupy przy|ączeniowej C - pobiera się opłatę w wysokości rzeczywistych
nakładów poniesionych na jego zakup i montaż.

11.10. Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej
ztaryfy obowiązującej w dniuzawarcia Umowy o przyłączenie do Sieci gazowej.

11.11. Stawki opłat za przyłączenie do Sieci gazowej Sprzedawcy dla podmiotów zali-
czany ch do grup y pr zył ączeni owej B przed stawi a p oniższa tabel a :

Moc przyłączeniowa
Opłataryczńtowa

za budowę przyłącza
o długości do 15 m

Stawka opłaty zakńdy
metr Przyłącza powyżej

15 m

On Sp

lm3łrl lzł) fńlm]
b <10 1 688 J_,

l0< b <25 l 950 + 30x(b-10) 34

25< b <100 3 222 + 26*(b-25) 36

100< b <300 5 753 + 20x(b-100) 42

300< b <600 7 365 +16x(b-300) 49

b>600 10 585 +12x(b-600) 56

Do stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).
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12. Wysokość cen i stawek opłat.

Ceny i stawki opłat za dostarczanie paliw gazowych:

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT).

PREZES
IJRZĘDU REGULACJI ENERCETYKI

Z upoważnierria
DYREKTOR

DEPARTAMENTU RYNKOW PALrW

Ghrea
taryfowa

Rodzaje cen i stawek opłat

Ceny za paliwa gazowe

Stawkiopłat
hnn amcnf nrrrrrnh

Stawki opłat
za usługi dystrybucjiz zerową stawką

akcyzy lub
uwzględniające

zwolnienia
od akcvzy

z akcyzą
ptzeznaczone do
celów opałowych stała Zm7enna

IgrlkWh] IgrlkWh] |złlm-c] fzłlm-c] Igrl(kwh/h] IgrlkWh]

Dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ- lrS
S-1 17,37 4 l1,753 5,50 3,10 3,513

S-2 10,546 70,9ż5 8,10 l 1,00 3,7l4
S-3 10,096 l0,475 80,00 0.402 ż,01l
S-4 9,947 I0,326 145,00 0,451 1,650

S-5 9,,788 10,167 150,00 0,451 7,624

Dla odbiorców gazu zlazotowanego GL35
Z-1 12,406 12,790 5,50 3,10 2,B45

Z-2 II,234 l 1,618 8,50 1 1,00 2,837

Z-3 lI,17 6 1 1,560 20,00 0,151 ż,604

Dla odbiorców gazu zaazotowanego GZ-30
P-l 12,758 13,I59 550 3,ż0 4,9ll
P-2 II,978 12,379 B,50 lI,40 4,61I
P-3 1 1,589 1 1,990 20,00 0,164 3,449

Dla odbiorców gazu wysokometanowego G7-50
G-1 lI,7ż4 lż,086 5,40 6,67 5,416

G-2 l0,434 10,796 lż,42 I27,50 5,1 80

G-3 l0,451 l0,813 20,00 0,440 4,909

G-4 10,4l3 I0,775 108,00 0,520 3,277
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