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1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.

Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu paliwami gazowymi nr 6, zwana dalej „Taryf ”, jest stosowana
w rozliczeniach z odbiorcami, którzy pobieraj paliwo gazowe na własny u ytek, wył cznie w celu jego zu ycia
w gospodarstwie domowym. Taryf stosuje si w rozliczeniach z Odbiorcami stosownie do zakresu wiadczonych usług
i zawartych Umów. Taryfa zawiera:
a)
ceny paliw gazowych,
b)
grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania Odbiorców do tych grup,
c)
bonifikaty za niedotrzymanie standardów jako ciowych obsługi Odbiorców,
d)
stawki opłat abonamentowych,

1.2.

Taryfa uwzgl dnia w szczególno ci postanowienia:
a)
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z pó n. zm.),
b)
rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania
systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1059, z pó n. zm.),
c)
rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
i kalkulacji taryf oraz rozlicze w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 820),
d)
ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z pó n. zm.).

1.3.

Ustalone w Taryfie ceny i stawki opłat nie zawieraj podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek
od towarów i usług nalicza si zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa podatkowego. Odbiorca uiszcza ceny,
uwzgl dniaj ce stawki podatku akcyzowego, ustalone w pkt. 7 Taryfy.

oraz odpowiednio ich rodzaje, wysoko

1.3.1.

i warunki stosowania.

W przypadku powstania obowi zku naliczenia podatku akcyzowego od sprzeda y paliw gazowych, podatek ten
uwzgl dniany b dzie, z wył czeniem zwolnie ustawowych, w cenie paliwa gazowego przeznaczonego do:
a) nap du silników spalinowych obj tego pozycj CN 2711 (w stanie gazowym), o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt.
12 lit. a) tiret drugi ustawy wymienionej w pkt. 1.2 lit. d) Taryfy,
b) celów opałowych obj tego pozycj CN 2711, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 13 ustawy wymienionej w pkt.
1.2 lit. d) Taryfy.
Szczegółowy zakres zwolnie czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu, których przedmiotem s wyroby gazowe, oraz
warunków ich uzyskania okre lony został w art. 31b ustawy wymienionej w pkt. 1.2 lit. d) Taryfy.

1.4.

3

Je eli pomiar gazu odbywa si przy nadci nieniu nie wy szym ni 2,5 kPa, to dla celów rozliczeniowych 1 m paliwa gazowego
3
odczytany na gazomierzu odpowiada 1 m w warunkach normalnych. Odczyty wskaza Układów pomiarowych dokonywane s
3
3
z zaokr gleniem do 1 m lub 1 m /h.

1.5.

Na podstawie Taryfy prowadzone s rozliczenia z Odbiorcami w gospodarstwach domowych.

1.6.

Ilekro w Taryfie jest mowa o przekazaniu Sprzedawcy odczytu lub innej informacji w okre lonym terminie, wówczas rozumie si
pod tym poj ciem dostarczenie odczytu lub innej informacji Sprzedawcy, tak aby Sprzedawca mógł si z ni zapozna w tym
terminie.

1.7.

W rozliczeniach z Odbiorcami pobieraj cymi paliwa gazowe na podstawie Umowy kompleksowej, zastosowanie znajduje
równie taryfa OSD, do którego Sieci Odbiorca jest przył czony.

1.8.

Ustalone w Taryfie ceny paliw gazowych maj charakter cen maksymalnych. Sprzedawca zgodnie z prowadzon polityk
sprzeda y mo e stosowa ceny za paliwo gazowe ni sze ni ustalone w pkt. 7 Taryfy, równoprawnie traktuj c Odbiorców
w grupach taryfowych.

1.9.

Przy prowadzeniu rozlicze na podstawie Taryfy, ilo ci paliw gazowych wyra ane s w jednostkach energii (kWh), na zasadach
wskazanych w pkt. 4.2 Taryfy, z zaokr gleniem do 1 kWh. Ilekro w Taryfie jest mowa o ilo ci paliwa gazowego, nale y przez to
rozumie ilo energii w paliwie gazowym wyra on w kWh, chyba e zastrze ono inaczej.

2.

DEFINICJE

2.1.

Doba umowna – doba kalendarzowa, z wył czeniem Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W-5, Z-5, S-5 oraz
Odbiorców, którzy maj zainstalowane urz dzenie dokonuj ce rejestrowania godzinowego poboru paliwa gazowego,
dla których odpowiada ona okresowi od godziny 6:00 dnia bie cego do godziny 6:00 dnia nast pnego.

2.2.

IRiESD – obowi zuj ca Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej opracowana przez Operatora systemu
dystrybucyjnego.

2.3.

Kilowatogodzina (kWh) – jednostka energii b d ca podstaw rozlicze na podstawie Taryfy.

2.4.

Metr sze cienny w warunkach normalnych (m ) – ilo suchego gazu zawarta w obj to ci 1 m przy ci nieniu 101,325 kPa
i temperaturze 273,15K (0°C), stanowi ca podstaw do ustalenia zu ycia paliwa gazowego wyra onego w jednostkach energii
(kWh).

2.5.

Miejsce odbioru – okre lony w Umowie punkt w Sieci dystrybucyjnej, do którego Sprzedawca zobowi zany jest zapewni
dostarczenie paliwa gazowego, a Odbiorca je odebra . Miejsce odbioru odpowiada miejscu dostarczania paliwa gazowego.
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3

2.6.

Miesi c umowny – miesi c kalendarzowy, z wył czeniem Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W-5, Z-5, S-5 oraz
Odbiorców którzy maj zainstalowane urz dzenie dokonuj ce rejestrowania godzinowego poboru paliwa gazowego, dla których
odpowiada on okresowi od godziny 6:00 pierwszego dnia bie cego miesi ca kalendarzowego do godziny 6:00 dnia
pierwszego miesi ca kalendarzowego nast puj cego bezpo rednio po miesi cu bie cym.

2.7.

Moc umowna – maksymalna ilo energii zawarta w paliwie gazowym, któr mo na odebra w okresie godziny, okre lona
w Umowie na dany Rok umowny w przypadku Umowy zawartej na czas nieokre lony lub Umowy zawartej na czas okre lony
co najmniej jednego roku, albo na czas trwania Umowy w przypadku Umowy zawartej na okres krótszy ni 365 dni. Moc
umowna na podstawie Taryfy okre lana jest z zaokr gleniem do 1 kWh/h.

2.8.

Odbiorca – ka dy, kto otrzymuje lub pobiera paliwo gazowe na własny u ytek, wył cznie w celu jego zu ycia w gospodarstwie
domowym, na podstawie Umowy zawartej ze Sprzedawc .

2.9.

Odczyt Odbiorcy – odczyt wskazania Układu pomiarowego, wskazuj cy ilo paliwa gazowego wyra on
i przekazany przez Odbiorc Sprzedawcy w terminie i na zasadach okre lonych w Taryfie.

3

w m , dokonany

2.10. Odczyt Kwalifikacyjny – Odczyt OSD dla Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych od W-1.1 do W-4, od Z-1.1 do Z-4,
od S-1.1 do S-4, dokonany w terminie, w którym na danym obszarze dokonywany jest ten odczyt dla Odbiorców z grup
taryfowych, dla których przewiduje si jeden Odczyt OSD w Roku umownym.
2.11.

Odczyt OSD – odczyt wskazania Układu pomiarowego, wskazuj cy ilo
Sprzedawcy przez OSD.

paliwa gazowego wyra on

3

w m , przekazany
3

2.12. Odczyt sprawdzaj cy – odczyt wskazania Układu pomiarowego, wskazuj cy ilo paliwa gazowego wyra on w m , dokonany
przez Sprzedawc w celu weryfikacji Odczytu Odbiorcy. Odczyt sprawdzaj cy nie stanowi kontroli Układu pomiarowego
w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy, o której mowa w pkt. 1.2 lit. a).
2.13. Okres rozliczeniowy – przedział czasowy b d cy podstaw do rozliczania Odbiorcy za dostarczone paliwo gazowe, który
odpowiada okresowi pomi dzy kolejnymi Odczytami OSD, a w przypadku Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych,
których nazwa ko czy si oznaczeniem „12T”, okresowi pomi dzy terminami, w których zostały dokonane Odczyty Odbiorcy,
przy czym nie wyklucza to uwzgl dniania przez Sprzedawc Odczytów OSD w celu ustalania wysoko ci nale no ci
obci aj cych Odbiorców zakwalifikowanych do tych grup taryfowych, w tym w celu korekty faktur.
2.14. Operator systemu dystrybucyjnego (OSD lub Operator) – przedsi biorstwo energetyczne zajmuj ce si działalno ci w zakresie
dystrybucji paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bie ce i długookresowe
bezpiecze stwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacj , konserwacj , remonty oraz niezb dn rozbudow Sieci
dystrybucyjnej, w tym poł cze z innymi systemami gazowymi, odpowiednio do obszaru działania, z którym Sprzedawca ma
zawart umow o wiadczenie usług dystrybucji paliw gazowych.
2.15. Roczna ilo umowna – ilo paliwa gazowego okre lona w Umowie, jak Sprzedawca zobowi zany jest dostarczy w ci gu
Roku umownego do Miejsca odbioru albo odpowiednio – ilo , jak Sprzedawca dostarczył w poprzednim okresie
obowi zywania Umowy z Odbiorc , ustalana w celu dokonania kwalifikacji Odbiorcy do grupy taryfowej.
2.16.

Rok umowny – okres 12 kolejnych miesi cy kalendarzowych, pocz wszy od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego
po Odczycie Kwalifikacyjnym, z wył czeniem Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W-5, Z-5, S-5 oraz Odbiorców
którzy maj zainstalowane urz dzenie dokonuj ce rejestrowania godzinowego poboru paliwa gazowego, dla których odpowiada
on okresowi od godziny 6:00 dnia 1 pa dziernika roku bie cego do godziny 6:00 dnia 1 pa dziernika roku nast pnego.

2.17. Sie dystrybucyjna lub Sie – sie gazowa wysokich, rednich i niskich ci nie , z wył czeniem gazoci gów kopalnianych
i bezpo rednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny Operator systemu dystrybucyjnego.
2.18. Sprzedawca – przedsi biorstwo energetyczne – PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. z siedzib w Warszawie.
2.19. Układ pomiarowy – gazomierze, odbiorniki gazowe z okre lon moc znamionow i inne urz dzenia pomiarowe
lub rozliczeniowo-pomiarowe, a tak e układy poł cze mi dzy nimi, słu ce do pomiaru ilo ci pobranych paliw gazowych
i dokonywania rozlicze , w tym tak e z uwzgl dnieniem mocy znamionowej odbiorników.
2.20. Umowa – Umowa kompleksowa lub umowa sprzeda y paliwa gazowego.
2.21. Umowa kompleksowa – umowa zawieraj ca postanowienia umowy sprzeda y i umowy o wiadczenie usług dystrybucji paliwa
gazowego.
3.

OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO NA PODSTAWIE UMOWY KOMPLEKSOWEJ

3.1.

Odbiorcy pobieraj cy paliwo gazowe z sieci gazowej z kilku Miejsc odbioru, s
w ka dym z tych Miejsc odbioru, o ile Umowa nie stanowi inaczej.

3.2.

Odbiorca, który z sieci gazowej odbiera paliwo gazowe z jednego Miejsca odbioru na podstawie wi cej ni jednej Umowy
kompleksowej, jest zaliczany do grup taryfowych oddzielnie dla ka dej z tych Umów.
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zaliczani do grup taryfowych oddzielnie

3.3.

Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych.
3.3.1. Podział Odbiorców na grupy taryfowe dokonywany jest według nast puj cych kryteriów:
3.3.1.1. rodzaju paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, gazu ziemnego zaazotowanego
podgrup Ls oraz Lw,
3.3.1.2. Mocy umownej [b],
3.3.1.3. Rocznej ilo ci umownej [a] – dla Odbiorców o Mocy umownej nie wi kszej ni 110 kWh/h,
3.3.1.4. systemu rozlicze [d] – według cz stotliwo ci rozlicze Odbiorców o Mocy umownej nie wi kszej ni 110 kWh/h.
3.3.2.
Odbiorcy rozliczani z wykorzystaniem przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego kwalifikowani s do grup
taryfowych zgodnie z pkt. 3.3.1.
3.3.3.
W oparciu o kryteria podziału Odbiorców okre lone w pkt. 3.3.1. ustala si nast puj ce grupy taryfowe:
a.

dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – grupy taryfowe o symbolu W
System rozlicze [d]
Moc umowna
Roczna ilo
Liczba Odczytów
Liczba
Grupa taryfowa
[b] (kWh/h)
umowna [a] (kWh/rok)
OSD
Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
w Roku umownym
W–1.1
1
–
b ≤ 110
a ≤ 3 350
W–1.2
2
–
b ≤ 110
a ≤ 3 350
W–1.12T
1
12
b ≤ 110
a ≤ 3 350
W–2.1
1
–
b ≤ 110
3 350 < a ≤ 13 350
W–2.2
2
–
b ≤ 110
3 350 < a ≤ 13 350
W–2.12T
1
12
b ≤ 110
3 350 < a ≤ 13 350
W–3.6
6
–
b ≤ 110
13 350< a ≤ 88 900
W–3.9
9
–
b ≤ 110
13 350< a ≤ 88 900
W–3.12T
6
12
b ≤ 110
13 350< a ≤ 88 900
W–4
a > 88 900
12
–
b ≤ 110
W–5
b > 110
–
–
b.

dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Ls) – grupy taryfowe o symbolu Z
System rozlicze [d]
Moc umowna
Roczna ilo umowna
Liczba Odczytów
Liczba
Grupa taryfowa
[b] (kWh/h)
[a] (kWh/rok)
OSD
Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
w Roku umownym
Z–1.1
1
–
b ≤ 110
a ≤ 3 200
Z–1.2
2
–
b ≤ 110
a ≤ 3 200
Z–1.12T
1
12
b ≤ 110
a ≤ 3 200
Z–2.1
1
–
b ≤ 110
3 200 < a ≤ 12 800
Z–2.2
2
–
b ≤ 110
3 200 < a ≤ 12 800
Z–2.12T
1
12
b ≤ 110
3 200 < a ≤ 12 800
Z–3.6
6
–
b ≤ 110
12 800< a ≤ 85 200
Z–3.9
9
–
b ≤ 110
12 800< a ≤ 85 200
Z–3.12T
6
12
b ≤ 110
12 800< a ≤ 85 200
Z–4
a > 85 200
12
–
b ≤ 110
Z–5
b > 110
–
–
c.

dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw) - grupy taryfowe o symbolu S
System rozlicze [d]
Moc umowna
Roczna ilo umowna
Grupa taryfowa
Liczba Odczytów OSD
Liczba
[b] (kWh/h)
[a] (kWh/rok)
w Roku umownym
Odczytów Odbiorcy w Roku umownym
S–1.1
1
–
b ≤ 110
a ≤ 3 650
S–1.2
2
–
b ≤ 110
a ≤ 3 650
S–1.12T
1
12
b ≤ 110
a ≤ 3 650
S–2.1
1
–
b ≤ 110
3 650 < a ≤ 14 600
S–2.2
2
–
b ≤ 110
3 650 < a ≤ 14 600
S–2.12T
1
12
b ≤ 110
3 650 < a ≤ 14 600
S–3.6
6
–
b ≤ 110
14 600< a ≤ 97 100
S–3.9
9
–
b ≤ 110
14 600< a ≤ 97 100
S–3.12T
6
12
b ≤ 110
14 600< a ≤ 97 100
S–4
a > 97 100
12
–
b ≤ 110
S–5
b > 110
–
–
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3.3.4. Je eli Umowa z Odbiorc została zawarta na czas oznaczony przekraczaj cy 365 dni lub na czas nieoznaczony, wówczas
Odbiorca kwalifikowany jest na kolejny Rok umowny do odpowiedniej grupy taryfowej, zgodnie z zasadami kwalifikacji zawartymi
w Taryfie. Je eli Umowa z Odbiorc została zawarta na czas oznaczony nie dłu szy ni 365 dni, to Odbiorca jest kwalifikowany
do wła ciwej grupy taryfowej na podstawie zadeklarowanego przez Odbiorc zu ycia. Zadeklarowane przez Odbiorc zu ycie,
o którym mowa w zdaniu poprzedzaj cym, wyra one jest w jednostkach energii (kWh) zgodnie z pkt. 4.2 Taryfy,
3
lub w jednostkach obj to ci (m ), przy czym w tym ostatnim przypadku dla obliczenia wielko ci tego zu ycia w jednostkach
energii (kWh) przyjmuje si dane dotycz ce redniej wa onej warto ci ciepła spalania, o których mowa w pkt. 4.2.3 Taryfy,
obowi zuj ce na dzie dokonania kwalifikacji.
3.3.5.

Kwalifikacja Odbiorców do grup taryfowych od W-1.1 do W-4, od Z-1.1 do Z-4, oraz od S-1.1 do S-4 nast puje na podstawie
Rocznej ilo ci umownej okre lanej nast puj co:
3.3.5.1.

3.3.5.2.

3.3.5.3.

dla Odbiorców pobieraj cych paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni przed dniem, w którym dokonano Odczytu
OSD, na podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja – ilo paliwa gazowego ustalona zgodnie z punktem
3.3.10,
dla Odbiorców pobieraj cych paliwo gazowe przez mniej ni 365 dni, ale wi cej ni przez 240 dni przed dniem,
w którym dokonano Odczytu OSD, na podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja – ilo paliwa gazowego
stanowi ca iloczyn 365 dni i redniodobowego zu ycia paliwa gazowego w okresie jego dostarczania
z uwzgl dnieniem charakterystyki poboru paliwa gazowego i sezonowo ci jego poboru,
w przypadku gdy paliwo gazowe dostarczane było przez mniej ni przez 240 dni przed dniem, w którym wykonano
Odczyt OSD, na podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja lub w przypadku Odbiorców, dla których
dokonywana jest pierwsza kwalifikacja do grupy taryfowej, w tym Odbiorców nowo przył czanych, lub gdy nast piła
zmiana warunków przył czenia skutkuj ca zwi kszeniem lub zmniejszeniem mo liwo ci odbioru paliwa gazowego
przez Odbiorc – zadeklarowany przez Odbiorc w jednostkach energii (kWh) roczny pobór paliwa gazowego
wyra ony w jednostkach energii (kWh) lub w jednostkach obj to ci (m3); w tym ostatnim przypadku do obliczenia
wielko ci tego poboru przyjmuje si dane dotycz ce redniej wa onej ciepła spalania, o których mowa w pkt. 4.2.3
Taryfy, obowi zuj ce na dzie dokonania kwalifikacji.
Ponadto kwalifikacja Odbiorców do powy szych grup taryfowych mo e nast powa na podstawie wybranej przez
Odbiorc cz stotliwo ci rozlicze [d].

3.3.6. Odbiorcy z grup taryfowych:
• W-1.1, W-1.2 lub W-1.12T mog zło y pisemne lub w postaci elektronicznej o wiadczenie o wyborze jednej z grup
taryfowych: W-1.1, W-1.2 lub W-1.12T,
• W-2.1, W-2.2 lub W-2.12T, mog zło y pisemne lub w postaci elektronicznej o wiadczenie o wyborze jednej
z grup taryfowych: W-2.1, W-2.2 lub W-2.12T,
• W-3.6, W-3.9 lub W-3.12T mog zło y pisemne lub w postaci elektronicznej o wiadczenie o wyborze jednej z grup
taryfowych: W-3.6, W-3.9 lub W-3.12T,
• Z-1.1, Z-1.2 lub Z-1.12T mog zło y pisemne lub w postaci elektronicznej o wiadczenie o wyborze jednej z grup
taryfowych: Z-1.1, Z-1.2 lub Z-1.12T,
• Z-2.1, Z-2.2 lub Z-2.12T, mog zło y pisemne lub w postaci elektronicznej o wiadczenie o wyborze jednej z grup
taryfowych: Z-2.1, Z-2.2 lub Z-2.12T,
• Z-3.6, Z-3.9 lub Z-3.12T mog zło y pisemne lub w postaci elektronicznej o wiadczenie o wyborze jednej z grup
taryfowych: Z-3.6, Z-3.9 lub Z-3.12T,
• S-1.1, S-1.2 lub S-1.12T mog zło y pisemne lub w postaci elektronicznej o wiadczenie o wyborze jednej z grup
taryfowych: S-1.1, S-1.2 lub S-1.12T,
• S-2.1, S-2.2 lub S-2.12T, mog zło y pisemne lub w postaci elektronicznej o wiadczenie o wyborze jednej z grup
taryfowych: S-2.1, S-2.2 lub S-2.12T,
• S-3.6, S-3.9 lub S-3.12T mog zło y pisemne lub w postaci elektronicznej o wiadczenie o wyborze jednej z grup
taryfowych: S-3.6, S-3.9 lub S-3.12T.
O wiadczenie o wyborze jednej z grup taryfowych jest uwzgl dniane na potrzeby kolejnych kwalifikacji do grup
taryfowych, a do zło enia przez Odbiorc nowego o wiadczenia, z uwzgl dnieniem zasad zawartych w pozostałych
punktach Taryfy, w szczególno ci w pkt.3.3.7 – 3.3.9.
W przypadku wyboru grupy taryfowej, której nazwa ko czy si oznaczeniem „12T”, Odbiorca dokonuje Odczytu
Odbiorcy w wybranym przez siebie dniu w ka dym Miesi cu umownym i przekazuje Sprzedawcy taki Odczyt, przy czym
Odczyt Odbiorcy powinien by dokonany i przekazany Sprzedawcy do ostatniego dnia ka dego Miesi ca umownego.
Za dzie dokonania Odczytu Odbiorcy przyjmuje si dzie jego przekazania Sprzedawcy. Odbiorca dokonuje Odczytu
Odbiorcy jeden raz w ka dym Miesi cu umownym, przy czym Odbiorca mo e dokona dodatkowego Odczytu Odbiorcy
w danym Miesi cu umownym w sytuacji wskazanej w pkt 4.6.1 Taryfy. W przypadku nieprzekazania Odczytu Odbiorcy
Sprzedawca dokonuje szacowania zu ycia na ostatni dzie dla danego Miesi ca umownego.
Na dzie , w którym nast puje zmiana grupy taryfowej, zgodnie z niniejszym punktem, dokonywany jest Odczyt
Odbiorcy.
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3.3.7. O wiadczenie, o którym mowa w pkt. 3.3.6 Taryfy, nale y zło y najpó niej dwudziestego (20) dnia danego Miesi ca
umownego. W takim przypadku zmiana grupy taryfowej b dzie obowi zywa od pierwszego dnia nast pnego Miesi ca
umownego. Je eli o wiadczenie zostanie zło one po dwudziestym (20) dniu danego Miesi ca umownego, zmiana grupy
taryfowej b dzie obowi zywa od pierwszego dnia Miesi ca umownego nast puj cego po nast pnym Miesi cu
umownym, z zastrze eniem pkt. 3.3.8 Taryfy.
3.3.8. W Roku umownym mo e by dokonana jedna zmiana grupy taryfowej na podstawie o wiadczenia, o którym mowa
w pkt. 3.3.6 Taryfy.
3.3.9. Odbiorca, dla którego zmianie uległa Roczna ilo umowna okre lana zgodnie z pkt. 3.3.5, jest kwalifikowany na kolejny
Rok umowny, w zale no ci od ustalonej wielko ci Rocznej ilo ci umownej:
• do grupy taryfowej, której nazwa ko czy si oznaczeniem „1.1”, je eli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której
nazwa ko czy si oznaczeniem „2.1”, „3.6”, „3.9” lub „4”,
• do grupy taryfowej, której nazwa ko czy si oznaczeniem „1.2”, je eli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której
nazwa ko czy si oznaczeniem „2.2”,
• do grupy taryfowej, której nazwa ko czy si oznaczeniem „2.1”, je eli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której
nazwa ko czy si oznaczeniem „1.1”, „3.6”, „3.9” lub „4”,
• do grupy taryfowej, której nazwa ko czy si oznaczeniem „2.2”, je eli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której
nazwa ko czy si oznaczeniem „1.2”,
• do grupy taryfowej, której nazwa ko czy si oznaczeniem „3.6”, je eli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której
nazwa ko czy si oznaczeniem „1.1”, „1.2”, „2.1”, „2.2” lub „4”,
• do grupy taryfowej, której nazwa ko czy si oznaczeniem „12T”, je eli był zakwalifikowany do grupy taryfowej, której
nazwa ko czy si tym oznaczeniem,
chyba, e zło y kolejne o wiadczenie zgodnie z pkt. 3.3.6.
3.3.10. Dla Odbiorców, o których mowa w pkt. 3.3.5, Roczn ilo odebranego paliwa gazowego na potrzeby kwalifikacji
do grupy taryfowej ustala si na podstawie:
wykonanego w odst pie 12
– ró nicy pomi dzy ilo ci wynikaj c z Odczytu Kwalifikacyjnego i Odczytu OSD
miesi cy przed ww. Odczytem Kwalifikacyjnym
lub w przypadku braku Odczytu OSD wykonanego w odst pie 12 miesi cy przed Odczytem Kwalifikacyjnym
– iloczynu 365 dni i redniodobowego zu ycia paliwa gazowego w okresie pomi dzy Odczytem Kwalifikacyjnym
a Odczytem OSD wykonanym w odst pie najbardziej zbli onym do 12 miesi cy przed Odczytem Kwalifikacyjnym –
jednak nie krótszym ni 355 dni
lub
Operatora, lub przez Sprzedawc
zgodnie
wielko ci oszacowanej przez Operatora zgodnie z taryf
z postanowieniami pkt. 4.11 Taryfy, je eli z przyczyn le cych po stronie Odbiorcy Operator nie mógł dokona
Odczytu OSD.
3.4.

Kwalifikacja Odbiorców do grup taryfowych W-5, Z-5 oraz S-5 nast puje na ka dy Rok umowny na podstawie zamówie Mocy
umownych, z uwzgl dnieniem wielko ci przyj tych do realizacji.
Odbiorcy składaj zamówienia Mocy umownych na kolejny Rok umowny w jednakowej wielko ci na wszystkie Miesi ce
umowne nie pó niej ni dwadzie cia jeden (21) dni przed terminem na zamówienie Mocy umownej ustalonym w IRiESD.

3.5.

Odbiorca mo e ubiega si o zmian Mocy umownej w trakcie Roku umownego. Zgoda Sprzedawcy uzale niona jest od zgody
wła ciwego Operatora. Zasady stosowane przez Operatora mog przewidywa minimalny okres, przez który musi obowi zywa
zmieniona Moc umowna, a tak e mog przewidywa , e zmiana przez Odbiorc sprzedawcy lub cz ciowa zmiana sprzedawcy
nie powoduje skrócenia okresu, o którym mowa wy ej. W takiej sytuacji zasady stosowane przez Operatora stosuje si
odpowiednio do Mocy umownej zamawianej przez Odbiorc , z zastrze eniem mo liwo ci zmiany sprzedawcy lub cz ciowej
zmiany sprzedawcy przez Odbiorc .

3.6.

W przypadku, gdy Odbiorca odbiera paliwo gazowe w Miejscu odbioru wyposa onym w rejestrator poboru mocy, w którym
Odbiorca jest rozliczany w grupach taryfowych od W-1.1 do W-4, od Z-1.1 do Z-4, od S-1.1 do S-4, a w okresie dwóch kolejnych
Miesi cy umownych została przekroczona przez Odbiorc Moc umowna 110 kWh/h, wówczas Odbiorca pocz wszy
od nast pnego Miesi ca umownego po tym okresie, b dzie rozliczany w tym miejscu odpowiednio w grupie taryfowej W-5, Z-5,
S-5 przez okres trwaj cy nie krócej ni dwana cie (12) kolejnych Miesi cy umownych. W przypadku zadeklarowania przez
Odbiorc Mocy umownej w wysoko ci ni szej ni 111 kWh/h, a tak e w przypadku braku zło enia przez Odbiorc deklaracji,
o której mowa w zdaniu poprzednim, do rozlicze przyj ta zostanie Moc umowna w wysoko ci 111 kWh/h.
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4.

OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA ODBIORCÓW ZA DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO W RAMACH UMOWY
KOMPLEKSOWEJ

4.1.

Ceny paliw gazowych ustalone w Taryfie odpowiadaj nast puj cym parametrom jako ciowym:
3
a)
zawarto siarkowodoru nie powinna przekracza 7,0 mg/m ,
3
b)
zawarto siarki całkowitej nie powinna przekracza 40,0 mg/m ,
3
c)
zawarto siarki merkaptanowej nie powinna przekracza 16,0 mg/m ,
3
d)
zawarto par rt ci nie powinna przekracza 30,0 µg/m ,
e)
temperatura punktu rosy wody przy ci nieniu 5,5 MPa powinna wynosi :
−
od dnia 1 kwietnia do dnia 30 wrze nia nie wi cej ni +3,7 °C,
−
od dnia 1 pa dziernika do dnia 31 marca nie wi cej ni -5 °C,
f)

intensywno zapachu gazu powinna by wyczuwalna w powietrzu po osi gni ciu st
−
1,0 % (V/V) – dla gazu wysokometanowego grupy E;
−
1,2 % (V/V) – dla gazu zaazotowanego podgrupy Lw;
−
1,3 % (V/V) – dla gazu zaazotowanego podgrupy Ls.

W przypadkach wskazanych w pkt. 4.2.6 oraz 4.9 Taryfy, dla
ciepła spalania:
a) gaz ziemny wysokometanowy (grupy E)
– 39,5
b) gaz ziemny zaazotowany (podgrupy Ls)
– 28,8
c)
gaz ziemny zaazotowany (podgrupy Lw)
– 32,8

enia:

celów prowadzenia rozlicze przyjmuje si nast puj ce warto ci
3

MJ/ m
3
MJ/ m
3
MJ/ m

Powy sze parametry jako ciowe okre lone s dla nast puj cych warunków odniesienia:
ci nienie – 101,325 kPa, temperatura – 298,15 K (25 °C) – dla procesu spalania,
ci nienie – 101,325 kPa, temperatura – 273,15 K (0 °C) – dla pomiaru obj to ci.
4.2.

Sprzedawca dokonuje rozlicze za dostarczanie paliwa gazowego na podstawie iloczynu wielko ci zu ycia paliwa gazowego
3
ustalonego w m (na podstawie wskaza Układu pomiarowego) oraz współczynnika konwersji, o którym mowa w pkt. 4.2.1
Taryfy, w Okresach rozliczeniowych ustalonych w Taryfie i Umowie.
3

4.2.1.

Współczynnik konwersji stanowi iloraz ciepła spalania 1 m paliwa gazowego w warunkach odniesienia, o których
mowa w pkt. 4.2.2 Taryfy, ustalonego zgodnie z zasadami okre lonymi w pkt.4.2.3, 4.2.4 lub 4.2.5 Taryfy oraz liczby
3,6.

4.2.2.

Warto
ciepła spalania paliwa gazowego, stanowi ca podstaw do prowadzenia rozlicze , ustalana jest przez
wła ciwego Operatora na zasadach okre lonych w IRiESD, z zastrze eniem pkt. 4.2.5 Taryfy. Do obliczania ciepła
3
spalania 1 m paliwa gazowego przyjmuje si nast puj ce warunki odniesienia:
• dla obj to ci – temperatura T2(t2) = 273,15 [K] (0 [°C]), ci nienie p2 = 101,325 [kPa];
• dla spalania – temperatura T1(t1) = 298,15 [K] (25 [°C]), ci nienie p1 = 101,325 [kPa].

4.2.3.

Dane dotycz ce redniej wa onej warto ci ciepła spalania paliw gazowych s publikowane przez Operatora na jego
stronie internetowej oraz s udost pniane nieodpłatnie Odbiorcom, na zasadach okre lonych przez Operatora.

4.2.4.

Z zastrze eniem pkt. 4.2.5 i pkt. 4.2.6 Taryfy, w przypadku Odbiorców, dla których Moc umowna jest:
4.2.4.1. nie wi ksza ni 110 [kWh/h] – współczynnik konwersji, o którym mowa w pkt. 4.2.1, jest ustalany na podstawie
redniej arytmetycznej z ostatnio opublikowanych warto ci ciepła spalania, o których mowa w pkt. 4.2.3 Taryfy,
z liczby miesi cy odpowiadaj cej liczbie miesi cy Okresu rozliczeniowego;
4.2.4.2. wi ksza ni 110 [kWh/h] – współczynnik konwersji, o którym mowa w pkt. 4.2.1 Taryfy, jest ustalany
na podstawie warto ci ciepła spalania, o której mowa w pkt. 4.2.3 Taryfy, ustalonej dla Okresu rozliczeniowego.

4.2.5.

W przypadku Odbiorców, u których w uzgodnieniu z wła ciwym Operatorem zainstalowano urz dzenie umo liwiaj ce
okre lenie ciepła spalania w Okresie rozliczeniowym, współczynnik konwersji ustala si na podstawie warto ci tego
ciepła spalania wyznaczonej zgodnie z zasadami zawartymi w IRiESD, na podstawie wskaza urz dzenia
zainstalowanego u Odbiorcy.

4.2.6.

Je eli ustalenie współczynnika konwersji na zasadach okre lonych w pkt. 4.2.4 Taryfy b dzie niemo liwe z uwagi na
brak opublikowania, na stronie internetowej Operatora, danych dotycz cych warto ci ciepła spalania dla okresu
obj tego rozliczeniem, do prowadzenia rozlicze przyjmuje si ciepło spalania o warto ci wskazanej w pkt. 4.1 Taryfy,
wła ciwej dla rodzaju paliwa gazowego pobieranego przez Odbiorc . W przypadku Odbiorców zakwalifikowanych
do grup taryfowych W-5, Z-5, S-5, po opublikowaniu przez Operatora danych dotycz cych warto ci ciepła spalania
dla okresu obj tego rozliczeniem, Sprzedawca dokona korekty rozliczenia.

4.2.7.

Sprzedawca dokonuje rozlicze za dostarczenie paliwa gazowego na podstawie wskaza Układu pomiarowego
w Okresach rozliczeniowych. Rozliczenia z Odbiorcami dokonywane s w nast puj cych Okresach rozliczeniowych:
4.2.7.1. dla Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych: od W-1.1 do W-4, od Z-1.1 do Z-4, od S-1.1 do S-4 –
nie dłu szych ni 12 miesi cy,
4.2.7.2. dla Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W-5, Z-5, S-5 – co miesi c.
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4.3.

W Okresach rozliczeniowych mog by pobierane opłaty za dostarczanie paliwa gazowego na podstawie prognozowanego
zu ycia uwzgl dniaj cego charakterystyk poboru paliwa gazowego (wyra onego w kWh). W prognozach uwzgl dnia si
zgłoszone przez Odbiorc , w terminie nie pó niej ni trzydzie ci (30) dni po uzyskaniu informacji o wielko ci prognozowanego
zu ycia na dany Okres rozliczeniowy, istotne zmiany w poborze paliwa gazowego. Konieczno wnoszenia opłat ustalonych
na podstawie prognozowanego zu ycia nast puje nie cz ciej ni
4.3.1. co miesi c dla Odbiorców z grup taryfowych od W-1.1 do W-3.9, od Z-1.1 do Z-3.9, od S-1.1 do S-3.9, z wył czeniem
grup taryfowych W-1.12T, W-2.12T, W-3.12T, Z-1.12T, Z-2.12T, Z-3.12T, S-1.12T, S-2.12T, S-3.12T,
4.3.2. co siedem (7) dni kalendarzowych dla Odbiorców z grup taryfowych W-5, Z-5 oraz S-5.

4.4.

Je eli w wyniku wnoszenia opłat na podstawie prognozowanego zu ycia, o którym mowa w pkt. 4.3, powstanie nadpłata
lub niedopłata za pobrane paliwo gazowe, wówczas:
4.4.1. nadpłata podlega zaliczeniu na poczet płatno ci ustalonych na najbli szy Okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca
nie za da jej zwrotu,
4.4.2. niedopłata jest rozliczana w pierwszej fakturze wystawianej za najbli szy Okres rozliczeniowy.

4.5.

W przypadku nieprzekazania przez Operatora Odczytu OSD, ilo pobranego przez Odbiorc paliwa gazowego ustalana jest
przez Sprzedawc na podstawie szacunkowego zu ycia tego paliwa w kWh, z zastosowaniem zasad zawartych w pkt.4.11.

4.6.

W przypadku zmiany cen paliwa gazowego, jak równie w przypadku zmiany grupy taryfowej, w trakcie Okresu rozliczeniowego,
opłaty za dostarczone paliwo gazowe pobiera si w wysoko ci proporcjonalnej do liczby dni obowi zywania poprzednich
i nowych cen bez uwzgl dnienia charakterystyki poboru paliwa gazowego, z zastrze eniem zdania nast pnego. Je eli zu ycie
wynika z zapisu urz dzenia rejestruj cego przebieg godzinowego poboru paliwa gazowego, opłaty za dostarczone paliwo
gazowe ustala si odpowiednio do ilo ci zu ycia zarejestrowanego przed zmian cen oraz ilo ci paliwa gazowego po zmianie
cen, je li Umowa nie stanowi inaczej.
4.6.1.

Dopuszcza si przyj cie do rozlicze ilo ci wynikaj cej z Odczytu Odbiorcy wykonanego w dniu zmiany ceny paliwa
gazowego i przekazanego Sprzedawcy, w terminie pi ciu (5) dni od dnia zmiany cen paliwa gazowego, o ile Umowa
nie przewiduje innego terminu; pkt. 4.17 i 4.18 stosuje si odpowiednio do Odbiorców zakwalifikowanych do wszystkich
grup taryfowych. Uwzgl dnienie Odczytu Odbiorcy wykonanego w dniu zmiany cen paliwa gazowego nast puje
w fakturze wystawionej przez Sprzedawc za cały Okres rozliczeniowy, w którym nast piła zmiana cen paliwa
gazowego.

4.7.

Sprzedawca obci a Odbiorców, którzy zgłosili zapotrzebowanie na paliwo gazowe, opłatami poniesionymi w zwi zku
z niedotrzymaniem przez tych Odbiorców, na skutek ich działania lub zaniechania, zgłosze zapotrzebowania na paliwo gazowe
w miejscach jego dostarczania, według stawek opłat pobieranych przez Operatora zgodnie z postanowieniami IRiESD.

4.8.

Prognozy zu ycia paliw gazowych dla Odbiorców rozliczanych w grupach taryfowych W-5, Z-5 i S-5 dokonuje si na podstawie
wielko ci zamówienia rocznego, zgodnie z zasadami okre lonymi w Umowie, bior c pod uwag dane z porównywalnego okresu
Roku umownego bezpo rednio poprzedzaj cego rok, w którym dokonywana jest prognoza. Prognozy zu ycia paliw gazowych
wyra ane s w kWh.

4.9.

Prognozy zu ycia paliwa gazowego dla Odbiorców rozliczanych w grupach taryfowych od W-1.1 do W-3.9, od Z-1.1 do Z-3.9,
od S-1.1 do S-3.9, z wył czeniem Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych W-1.12T,W-2.12T,W-3.12T,Z-1.12T,Z2.12T, Z-3.12T, S-1.12T, S-2.12T, S-3.12T, dokonuje si na podstawie:
4.9.1.

zu ycia paliwa gazowego w porównywalnym okresie lub okresach zawieraj cych si w przedziale od 365 dni (rok)
do 1095 dni (3 lata) poprzedzaj cych dokonanie prognozy – dla Odbiorców pobieraj cych paliwo gazowe przez
co najmniej 365 dni poprzedzaj cych dokonanie prognozy,

4.9.2.

redniorocznego zu ycia paliwa gazowego – ustalonego jako iloczyn redniego odbioru dobowego (ilo ci faktycznie
pobranego paliwa gazowego podzielonej przez liczb dób trwania tego poboru z uwzgl dnieniem charakterystyki
poboru paliwa gazowego i sezonowo ci poboru paliwa gazowego) i liczby dób w Roku umownym – dla Odbiorców
pobieraj cych paliwo gazowe przez mniej ni 365 dni poprzedzaj cych dokonanie prognozy,

4.9.3.

redniorocznego zu ycia paliwa gazowego – ustalonego na podstawie deklarowanego przez Odbiorc zu ycia tego
paliwa – dla Odbiorców, dla których dokonana zostanie pierwsza prognoza zu ycia w ramach zawartej Umowy, w tym
dla Odbiorców nowo przył czonych, lub gdy nast piła wymiana przył cza skutkuj ca zwi kszeniem lub zmniejszeniem
mo liwo ci odbioru paliwa gazowego przez Odbiorc . Prognozy zu ycia paliw gazowych wyra ane s w kWh.

4.10.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowo ci w działaniu Układu pomiarowego lub przyj cia do rozlicze bł dnych odczytów
wskaza Układu pomiarowego, które spowodowały zawy enie lub zani enie nale no ci za pobrane paliwo gazowe,
Sprzedawca po uprzednim sprawdzeniu takich nieprawidłowo ci lub bł dnych odczytów przy udziale Operatora,
jest zobowi zany dokona korekty uprzednio wystawionych faktur.

4.11.

Je eli Umowa nie stanowi inaczej, w przypadku, gdy z przyczyn niezale nych zarówno od Sprzedawcy jak i Odbiorcy doszło
do niezarejestrowania lub nieprawidłowego zarejestrowania poboru paliwa gazowego w Okresie rozliczeniowym,
do wyliczenia korekty faktur przyjmuje si
redniodobowe zu ycie paliwa gazowego, ustalone na podstawie prawidłowo
zmierzonego poboru paliwa gazowego w porównywalnym okresie, pomno one przez liczb dni w okresie, którego dotyczy
korekta.
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4.12. Korekta faktur, o których mowa w pkt. 4.10, w przypadku:
4.12.1. zawy enia nale no ci – obejmuje cały Okres rozliczeniowy lub okres, w którym wyst powały stwierdzone
nieprawidłowo ci lub bł dy;
4.12.2. zani enia nale no ci – obejmuje ostatni Okres rozliczeniowy.
4.13. Nadpłata wynikaj ca z korekty rozlicze podlega zaliczeniu na poczet płatno ci ustalonych na najbli szy Okres rozliczeniowy,
o ile Odbiorca nie za da jej zwrotu. Niedopłata jest rozliczana nie pó niej ni w pierwszej fakturze wystawianej za najbli szy
Okres rozliczeniowy.
4.14. W przypadku, gdy Układ pomiarowy składa si co najmniej z dwóch urz dze pomiarowych równolegle zainstalowanych na tym
samym przył czu do sieci gazowej, zasilaj cych t sam instalacj – je li Umowa nie stanowi inaczej – w rozliczeniach
z Odbiorc stosuje si nast puj ce zasady:
4.14.1. opłaty zale ne od ilo ci pobranego paliwa gazowego ustala si na podstawie sumy zmierzonych przez gazomierze
ilo ci pobranego paliwa gazowego,
4.14.2. dla ustalenia opłaty abonamentowej zespół gazomierzy uznaje si za jeden Układ pomiarowy.
4.15. Za wznowienie dostarczania paliwa gazowego po wstrzymaniu jego dostarczania, z przyczyn le cych wył cznie po stronie
Odbiorcy, pobiera si opłat w wysoko ci równowa cej ponoszone przez Sprzedawc koszty zwi zane ze wiadczeniem takiej
usługi przez Operatora, ustalon w jego taryfie.
4.16. Rozliczanie Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych, których nazwa ko czy si oznaczeniem „12T”, odbywa si
na podstawie Odczytów Odbiorców, dokonanych w wybranych przez Odbiorc terminach zgodnie z postanowieniami pkt.3.3.6.
4.17. Odbiorca, o którym mowa w pkt. 4.16, jest zobowi zany udost pni gazomierz do Odczytu sprawdzaj cego, który mo e by
przeprowadzony do dziesi tego (10) dnia od zako czenia ka dego Miesi ca umownego. Odczyt sprawdzaj cy mo e by
dokonany tak e po tym terminie, je eli z przyczyn niezale nych od Sprzedawcy, do Odczytu sprawdzaj cego w terminie,
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie doszło.
paliwa gazowego ustalona na podstawie Odczytu
4.18. W razie dokonania Odczytu sprawdzaj cego i stwierdzenia, e ilo
3
sprawdzaj cego (wyra ona w m ) jest wi ksza ni suma:
3
•
ilo ci wykazanej w Odczycie Odbiorcy (wyra onej w m ) oraz
•
ilo ci, która mogłaby by pobrana przez Odbiorc z uwzgl dnieniem technicznych mo liwo ci odbioru w okresie
3
pomi dzy Odczytem Odbiorcy i Odczytem sprawdzaj cym (wyra onej w m ),
3

– wówczas ustalenie ilo ci faktycznie pobranego paliwa gazowego (wyra onej w m ) nast puje w oparciu o wielko wynikaj c
z Odczytu Sprawdzaj cego, pomniejszon o ilo , która mogłaby by pobrana przez Odbiorc z uwzgl dnieniem technicznych
3
mo liwo ci odbioru w okresie pomi dzy Odczytem Odbiorcy i Odczytem sprawdzaj cym (wyra on w m ).
W sytuacji, gdy wielko
ustalona na podstawie Odczytu sprawdzaj cego jest ni sza ni wielko
Odbiorcy, ustalenie ilo ci faktycznie pobranego paliwa gazowego nast puje w oparciu o wielko
sprawdzaj cego.

wynikaj ca z Odczytu
wynikaj c z Odczytu

4.19. W razie dokonania Odczytu OSD dotycz cego Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych, których nazwa ko czy si
oznaczeniem „12T”, ustalenie ilo ci paliwa gazowego na koniec Okresu rozliczeniowego, w którym sporz dzono Odczyt OSD
nast puje na zasadach okre lonych w pkt. 4.18, stosowanych odpowiednio, przy czym postanowienia pkt. 4.18 dotycz ce
Odczytu sprawdzaj cego dotycz Odczytu OSD.
4.20. W razie nieprzekazania Odczytu Odbiorcy, zgodnie z pkt. 4.16, stosuje si pkt. 4.5.
4.21. Przekazywanie Odczytów Odbiorcy nast puje osobi cie, telefonicznie, w postaci elektronicznej, faxem lub w formie
podpisanego przez Odbiorc o wiadczenia b d w inny sposób dopuszczony do stosowania przez Sprzedawc
z uwzgl dnieniem wymaganych danych.
5.

SZCZEGÓŁOWE

ZASADY

ROZLICZE

ZA DOSTARCZANIE

PALIWA GAZOWEGO

NA PODSTAWIE

UMOWY

KOMPLEKSOWEJ
5.1.

5.2.

Sprzedawca stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami pobieraj cymi paliwo gazowe na podstawie Umowy kompleksowej:
5.1.1.

ceny paliw gazowych oraz stawki opłat abonamentowych i warunki ich stosowania wynikaj ce z Taryfy, oraz

5.1.2.

stawki opłat dystrybucyjnych i warunki ich stosowania wynikaj ce z taryfy Operatora, do którego Sieci Odbiorca jest
przył czony. Taryfa Operatora maj ca zastosowanie w rozliczeniach z Odbiorc oraz grupa taryfowa, do której
zakwalifikowany jest Odbiorca zgodnie z taryf Operatora, wskazane s w Umowie kompleksowej, przy czym
w przypadku zmiany grupy taryfowej u Operatora w czasie obowi zywania Umowy, Odbiorca rozliczany jest według
stawek opłat i warunków ich stosowania wła ciwych dla nowej grupy taryfowej.

Opłat za wiadczon usług kompleksow ustala si jako sum opłaty za pobrane paliwo gazowe obliczonej na podstawie pkt.
5.2 oraz opłat dystrybucyjnych wynikaj cych z obowi zuj cej taryfy Operatora, do którego Sieci Odbiorca jest przył czony.
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5.3.

Opłat za pobrane paliwo gazowe oblicza si według wzoru:

O = C * Q / 100 + Sa * k
gdzie poszczególne symbole oznaczaj :
O –opłat za pobrane paliwo gazowe [w zł];
C –cen paliwa gazowego [w gr/kWh];
Q –ilo paliwa gazowego dostarczonego w Okresie rozliczeniowym [w kWh];
Q = Qm3 * Wk
gdzie:
Qm3 –
Wk

–

ilo paliwa gazowego dostarczonego w Okresie
3
rozliczeniowym wyra ona w jednostkach obj to ci [m ];
współczynnik konwersji obliczany jako iloraz warto ci
3
ciepła spalania 1 m paliwa gazowego i liczby 3,6.

Sa –stawk opłaty abonamentowej [w zł/miesi c];
k –liczb miesi cy w Okresie rozliczeniowym.
5.4.

Ka dy Odbiorca paliwa gazowego zobowi zany jest do zapłaty na rzecz Sprzedawcy miesi cznej opłaty abonamentowej,
naliczanej w pełnej wysoko ci za ka dy rozpocz ty Miesi c umowny, odr bnie za ka dy Układ pomiarowy. Stawki opłat
abonamentowych zawarte s w pkt. 7 Taryfy. W przypadku ograniczenia lub wstrzymania dostarczania paliwa gazowego
z przyczyn zale nych od Odbiorcy, Odbiorca za cały okres takiego ograniczenia lub wstrzymania ponosi opłat abonamentow
w pełnej wysoko ci.

5.5.

Opłata abonamentowa ustalana jest dla Okresów rozliczeniowych okre lonych w Taryfie i zwi zana jest z wykonywaniem
czynno ci w zakresie obsługi Odbiorców, polegaj cej na wystawianiu i dostarczaniu faktur, obliczaniu i pobieraniu nale no ci,
Układów pomiarowych oraz z zawieraniem
a tak e czynno ciach zwi zanych z uzasadnion kontrol wskaza
i dotrzymywaniem warunków Umów i prawidłowo ci rozlicze .

5.6.

W przypadku zmiany wysoko ci stawek opłat abonamentowych w trakcie Okresu rozliczeniowego, równie w przypadku zmiany
grupy taryfowej, opłaty abonamentowe ustala si w wysoko ci proporcjonalnej do liczby dni obowi zywania poprzednich
i nowych stawek.

5.7.

W przypadku Odbiorcy, którego instalacje zasilane s z kilku Miejsc odbioru, w ka dym z nich jest on rozliczany odr bnie na
podstawie cen i stawek opłat wła ciwych dla grupy taryfowej, do której Odbiorca w tym Miejscu odbioru został zakwalifikowany
zgodnie z Taryf Sprzedawcy a tak e zgodnie z taryfami Operatorów, do których Sieci Odbiorca jest przył czony, chyba
e Umowa z Odbiorc stanowi inaczej.

5.8.

Sprzedawca obci

5.9.

W przypadku, gdy na zlecenie Odbiorcy Sprzedawca dokona dodatkowego, wykraczaj cego poza standard wła ciwy dla danej
grupy taryfowej, rozliczenia, Sprzedawca ka dorazowo pobiera od Odbiorcy opłat w wysoko ci 5,58 zł, a w przypadku gdy
takie rozliczenie wymaga dokonania dodatkowego odczytu niewynikaj cego z harmonogramu odczytowego ustalonego przez
Operatora lub Sprzedawc dla danej grupy taryfowej, Sprzedawca pobiera od Odbiorcy równie opłat za dodatkowy odczyt
w wysoko ci wynikaj cej z taryfy Operatora.

6.

a Odbiorc opłatami przewidzianymi w taryfie Operatora lub w IRiESD, w tym opłatami dystrybucyjnymi.

BONIFIKATY Z TYTUŁU NIEDOTRZYMANIA PARAMETRÓW JAKO CIOWYCH PALIWA GAZOWEGO ORAZ ZA
NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKO CIOWYCH OBSŁUGI ODBIORCÓW

6.1.

Za niedotrzymanie przez Operatora parametrów jako ciowych paliwa gazowego, okre lonych w rozporz dzeniu, o którym mowa
w pkt. 1.2 lit. b)Taryfy, oraz za niedotrzymanie przez Operatora standardów jako ciowych obsługi Odbiorców, Odbiorcom na ich
wniosek przysługuj bonifikaty ustalone w sposób i w trybie wynikaj cym z taryfy OSD, do którego Sieci Odbiorca jest
przył czony.

6.2.

Za niedotrzymanie przez Sprzedawc standardów jako ciowych obsługi Odbiorców, Odbiorcy przysługuj nast puj ce
bonifikaty:
6.2.1. za odmow udzielenia na danie Odbiorcy informacji o zasadach rozlicze oraz o Taryfie, w wysoko ci 80,94 złotych;
6.2.2. za przedłu enie czternastodniowego (14) terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji w sprawie zasad rozlicze
i udzielenia odpowiedzi, w wysoko ci 16,19 złotych za ka dy dzie zwłoki, przy czym w przypadku wniosku lub reklamacji
wymagaj cych przeprowadzenia kontroli lub dokonania pomiarów termin czternastodniowy jest liczony od dnia
zako czenia tych kontroli lub pomiarów.

6.3.

Warunkiem otrzymania przez Odbiorc bonifikaty, o której mowa w pkt. 6.2, jest wyst pienie z wnioskiem do Sprzedawcy
zło onym w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Sprzedawca udziela lub odmawia udzielenia bonifikaty w terminie
trzydziestu (30) dni od dnia zło enia wniosku przez Odbiorc .
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7. WYSOKO

CEN I STAWEK OPŁAT DLA ODBIORCÓW POBIERAJ CYCH PALIWO GAZOWE NA PODSTAWIE UMOWY

KOMPLEKSOWEJ

Ceny i stawki opłat abonamentowych stosowane do rozlicze z Odbiorcami przedstawia poni sza tabela:
a.
dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego (grupy E) – grupy taryfowe o symbolu W
Ceny za paliwo gazowe
Stawki opłat
Grupa
bez akcyzy, z zerow stawk akcyzy lub przeznaczone do nap du
przeznaczone do
abonamentowych
taryfowa
uwzgl dniaj ce zwolnienia od akcyzy
silników spalinowych
celów opałowych
[gr/kWh]
[gr/kWh]
[gr/kWh]
[zł/m-c]
W–1.1
9,392
12,370
9,754
3,30
W–1.2
9,392
12,370
9,754
4,22
W–1.12T
9,392
12,370
9,754
6,38
W–2.1
9,392
12,370
9,754
5,40
W–2.2
9,392
12,370
9,754
6,28
W–2.12T
9,392
12,370
9,754
8,67
W–3.6
9,392
12,370
9,754
6,28
W–3.9
9,392
12,370
9,754
7,89
W–3.12T
9,392
12,370
9,754
9,86
W–4
9,392
12,370
9,754
15,85
W–5
9,374
12,352
9,736
121,00
b.
dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Ls) – grupy taryfowe o symbolu Z.
Ceny za paliwo gazowe
Stawki opłat
Grupa
bez akcyzy, z zerow stawk akcyzy lub przeznaczone do nap du przeznaczone do
abonamentowych
taryfowa
uwzgl dniaj ce zwolnienia od akcyzy
silników spalinowych
celów opałowych
[gr/kWh]
[gr/kWh]
[gr/kWh]
[zł/m-c]
Z–1.1
9,392
12,555
9,776
3,30
Z–1.2
9,392
12,555
9,776
4,22
Z–1.12T
9,392
12,555
9,776
6,38
Z–2.1
9,392
12,555
9,776
5,40
Z–2.2
9,392
12,555
9,776
6,28
Z–2.12T
9,392
12,555
9,776
8,67
Z–3.6
9,392
12,555
9,776
6,28
Z–3.9
9,392
12,555
9,776
7,89
Z–3.12T
9,392
12,555
9,776
9,86
Z-4
9,392
12,555
9,776
15,85
Z–5
9,374
12,537
9,758
121,00
c.
Grupa
taryfowa

S–1.1
S–1.2
S–1.12T
S–2.1
S–2.2
S–2.12T
S–3.6
S–3.9
S–3.12T
S–4
S-5
8.

dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw) – grupy taryfowe o symbolu S.
Ceny za paliwo gazowe
Stawki opłat abonamentowych
bez akcyzy, z zerow stawk
przeznaczone do
przeznaczone do
akcyzy lub uwzgl dniaj ce
nap du silników
celów opałowych
zwolnienia od akcyzy
spalinowych
[gr/kWh]
[gr/kWh]
[gr/kWh]
[zł/m-c]
9,392
12,516
9,772
3,30
9,392
12,516
9,772
4,22
9,392
12,516
9,772
6,38
9,392
12,516
9,772
5,40
9,392
12,516
9,772
6,28
9,392
12,516
9,772
8,67
9,392
12,516
9,772
6,28
9,392
12,516
9,772
7,89
9,392
12,516
9,772
9,86
9,392
12,516
9,772
15,85
9,374
12,498
9,754
121,00

DOSTARCZANIE PALIWA GAZOWEGO NA PODSTAWIE UMÓW KRÓTKOTERMINOWYCH
Dostarczanie paliwa gazowego w okresach krótszych ni jeden Rok umowny nast puje na podstawie Umowy zawartej mi dzy
Sprzedawc a Odbiorc , reguluj cej warunki i zasady jej realizacji, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych w taryfie wła ciwego
Operatora.
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Cennik „Gaz dla Biznesu” - 7DU\ID3*1L*2EUyW'HWDOLF]Q\6SyáND]RR
w zakresie obrotu Paliwami gazowymi dla OGELRUFyZLQQ\FKQLĪOdbiorcy
Paliw gazowych w gospodarstwach domowych
RERZLą]XMąF\RG dnia 1 stycznia 2018 roku
1.

Postanowienia ogólne
1.1. Cennik „Gaz dla Biznesu” – 7DU\ID 3*1,* 2EUyW 'HWDOLF]Q\ 6SyáND ] RR Z ]DNUHVLH REURWX Paliwami gazowymi dla OGELRUFyZ LQQ\FK QLĪ
Odbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwach domowych („Cennik”) ma zastosowanie do prowadzenia rozliczeĔ ] W\WXáX 8Pów
kompleksowych zawartych przez SprzedawcĊ z Odbiorcami innymi QLĪOdbiorcy Paliw gazowych w gospodarstwie domowym.
1.2. Cennik stanowi wzorzec umowny, o którym mowa w art. 384 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2017 poz.
459 ze zm.)DWDNĪHMHVW7DU\IąZUR]XPLHQLX8PRZ\ &HQQLNRNUHĞODZV]F]HJyOQRĞFL
1.2.1.
ceny Paliwa gazowego RUD]VWDZNLRSáDW\KDQGORZHM,
1.2.2.
Grupy taryfowe LV]F]HJyáRZHNU\WHULDNZDOLILNRZDQLD2GELRUFyZGRtych grup,
1.2.3.
sWDZNLRSáDWGRGDWNRZ\FK,
1.2.4.
bRQLILNDW\LXSXVW\]W\WXáXQLHGRWU]\PDQLDVWDQGDUGyZMDNRĞFLRZ\FKREVáXJL2GELRUFyZ,
RUD]RGSRZLHGQLRLFKURG]DMHZ\VRNRĞüLZDUXQNLVWRVRZDQLD
1.3.
W rozliczeniach z Odbiorcami zastosowanie znajduje UyZQLHĪ Taryfa ZáDĞFLZHJR2SHUDWRUD, do Sieci którego OdELRUFDMHVWSU]\áąF]RQ\
1.4.
:SU]\SDGNXVSU]HF]QRĞFLSRPLĊG]\SRVWDQRZLHQLDPL8PRZ\D&HQQLND, SLHUZV]HĔVWZRPDMąSRVWDQRZLHQLDUmowy.
1.5.
3U]\SURZDG]HQLXUR]OLF]HĔQDSRGVWDZLH&HQQLNDLORĞFL3DOLZDJD]RZHJRZ\UDĪDQHVąZMHGQRVWNDFKHQHUJLL N:K ]]DRNUąJOHQLHPGR
kWh,OHNURüZ&HQQLNXMHVWPRZDRLORĞFL3DOLZDJD]RZHJRQDOHĪ\SU]H]WRUR]XPLHüLORĞüHQHUJLLzawartej Z3DOLZLHJD]RZ\PZ\UDĪRQąZ
N:KFK\EDĪH]DVWU]HĪRQRLQDF]HM
1.6.
-HĪHOLSRPLDUJD]XRGE\ZDVLĊSU]\QDGFLĞQLHQLXQLHZ\ĪV]\PQLĪN3DWRGODFHOyZUR]OLF]HQLRZ\FKP3 Paliwa gazowego odczytany na
gazomierzu odpowiada 1 m3 ZZDUXQNDFKQRUPDOQ\FK2GF]\W\ZVND]DĔ8NáDGyZSRPLDURZ\FKGRNRQ\ZDQHVą]]DRNUąJOHQLHPGRP3 lub
1 m3/h.
1.7.
Ustalone w Cenniku ceny RUD] VWDZNL RSáDW nie ]DZLHUDMą SRGDWNX RG WRZDUyZ L XVáXJ 9$7 : odniesieniu do nich podatek od towarów i
XVáXJ QDOLF]D VLĊ ]JRGQLH ] RERZLą]XMąF\PL SU]HSLVDPL SUDZD SRGDWNRZHJR 2GELRUFD XLV]F]D FHQ\ w Z\VRNRĞFL XZ]JOĊGQLDMąFHM VWDZNL
podatku akcyzowego. W przypadku powstaQLD RERZLą]NX QDOLF]DQLD SRGDWNX DNF\]RZHJR RG VSU]HGDĪ\ 3DOLZ JD]RZ\FK SRGDWHN WHQ
XZ]JOĊGQLDQ\EĊG]LH]Z\áąF]HQLHP]ZROQLHĔXVWDZRZ\FKZFHQLH3DOLZDJD]RZHJRSU]H]QDF]RQHJRGR
1.7.1.
QDSĊGXVLOQLNyZVSDOLQRZ\FKREMĊWHJRSR]\FMą&1 (w stanie gazowym), o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a) tiret drugi
Ustawy akcyzowej,
1.7.2.
FHOyZRSDáRZ\FKREMĊWHJRSR]\FMą&1RNWyU\PPRZDZDUWXVWSNWUstawy akcyzowej.
1.8.
,OHNURüZ&HQQLNXMHVWPRZDRSU]HND]DQLX6SU]HGDZF\RGF]\WXOXELQQHMLQIRUPDFMLZRNUHĞORQ\PWHUPLQLHZyZF]DVUR]XPLHVLĊSRGW\P
SRMĊFLHPGRVWDUF]HQLHRGF]\WXOXELQQHMLQIRUPDFML6SU]HGDZF\WDNDE\6SU]HGDZFDPyJáVLĊ]QLą]DSR]QDüZW\PWHUPLQLHDostarczanie
Paliwa gazowego na zasadach przerywanych lub w okresach krótszycK QLĪ MHGHQ 5RN XPRZQ\ QDVWĊSXMH QD SRGVWDZLH RGUĊEQHM 8PRZ\
]DZDUWHM PLĊG]\ 6SU]HGDZFą D 2GELRUFą UHJXOXMąFHM MHJR ZDUXQNL L ]DVDG\ ] XZ]JOĊGQLHQLHP ]DSLVyZ ]DZDUW\FK Z 7DU\ILH ZáDĞFLZego
Operatora.
1.9.
2LOH&HQQLNQLHVWDQRZLLQDF]HMSRMĊFLDSLVDQH]GXĪHMOLWHU\PDMą]QDF]HQLHQDGDQHLPZ]DZDUWHM]2GELRUFą8PRZLH

2.

Definicje
2.1. Doba umowna – okres RG JRG]LQ\  GQLD ELHĪąFHJR GR JRG]LQ\  GQLD QDVWĊSQHJR ] Z\áąF]HQLHP2GELRUFyZ zakwalifikowanych do
Grup taryfowych od BW-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4, od BS-1.1 do BS-4 oraz Odbiorców, NWyU]\QLHPDMą]DLQVWDORZDQHJRXU]ąG]HQLD
GRNRQXMąFHJRUHMHVWURZDQLDJRG]LQRZHJRSRERUX3DOLZDJD]RZHJRGODNWyU\FKRGSRZLDGDRQDGRELHNDOHQGDU]RZHM
2.2. Grupa taryfowa – grupa Odbiorców rozliczana na podstawie Cennika, dla których RNUHĞODVLĊw Cenniku MHGHQ]HVWDZFHQOXEVWDZHNRSáDWL
warunków ich stosowania.
2.3. IRiESD – RERZLą]XMąFD,QVWUXNFMD5XFKXL(NVSORDWDFML6LHFL'\VWU\EXF\MQHMRSUDFRZDQDSU]H]2SHUDWRUD6\VWHPX'\VWU\EXF\MQHJR
2.4. IRiESP – RERZLą]XMąFD,QVWUXNFMD5XFKXL(NVSORDWDFML6LHFL3U]HV\áRZHMRSUDFRZDQDSU]H]2SHUDWRUD6\VWHPX3U]HV\áRZHJR.
2.5. Kilowatogodzina (kWh) – MHGQRVWNDHQHUJLLEĊGąFDSRGVWDZąUR]OLF]HĔQDSRGVWDZLH&HQQLND
2.6. Miejsce odbioru – RNUHĞORQ\ Z 8PRZLH SXQNW Z Sieci SU]HV\áRZHM OXE Z Sieci dystrybucyjnej, GR NWyUHJR 6SU]HGDZFD ]RERZLą]DQ\ MHVW
]DSHZQLüGRVWDUF]DQLH3DOLZDJD]RZHJRD 2GELRUFDMHRGHEUDü0LHMVFHRGELRUXPaliwa gazowego odpowiada miejscu jego dostarczania.
2.7. 0LHVLąF XPRZQ\ – okres od godziny 6:00 pierwV]HJR GQLD ELHĪąFHJRPLHVLąFD NDOHQGDU]RZHJR GR JRG]LQ\  SLHUZV]HJR GQLDPLHVLąFD
NDOHQGDU]RZHJRQDVWĊSXMąFHJRSRPLHVLąFXELHĪąF\P] Z\áąF]HQLHP2GELRUFyZ]DNZDOLILNRZDnych do Grup taryfowych od BW-1.1 do BW-4,
od BZ-1.1 do BZ-4, od BS-1.1 do BS-4 RUD] 2GELRUFyZ NWyU]\ QLH PDMą ]DLQVWDORZDQHJR XU]ąG]HQLD GRNRQXMąFHJR UHMHVWURZDQLD
JRG]LQRZHJRSRERUX3DOLZDJD]RZHJRGODNWyU\FKRGSRZLDGDRQPLHVLąFRZLNDOHQGDU]RZHPX
2.8. Moc umowna – PDNV\PDOQDLORĞüHQHUJLL]DZDUWDZ3DOLZLHJD]RZ\PNWyUąPRĪQDRGHEUDüZRNUHVLHJRG]LQ\RNUHĞORQDZ8PRZLHQDGDny
Rok umowny w przypadku Umowy ]DZDUWHMQDF]DVQLHRNUHĞORQ\OXE8PRZ\]DZDUWHMQDF]DVRNUHĞORQ\FRQDMPQLHMMHGQHJR roku albo na
czas trwania Umowy Z SU]\SDGNX 8PRZ\ ]DZDUWHM QD RNUHV NUyWV]\ QLĪ  GQL 0RF XPRZQD QD SRGVWDZLH &HQQLND RNUHĞODQD MHVW ]
]DRNUąJOHQLHPGRN:K
2.9. Odbiorca – NDĪG\NWRRWU]\PXMHOXESRELHUD3DOLZRJD]RZHQDSRGVWDZie Umowy ]DZDUWHM]H6SU]HGDZFą.
2.10. Odczyt kwalifikacyjny – Odczyt OSD dla Odbiorców zakwalifikowanych do Grup taryfowych od BW-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4, od BS-1.1
do BS-4, dokonany w terminie, w którym na danym obszarze dokonywany jest ten odczyt dla Odbiorców z grup taryfowych, dla których
SU]HZLGXMHVLĊjeden Odczyt OSD w Roku umownym.
2.11. Odczyt Odbiorcy – RGF]\WZVND]DQLD8NáDGXSRPLDURZHJRZVND]XMąF\LORĞü3DOLZDJD]RZHJRZ\UDĪRQąZP3, dokonany i przekazany przez
2GELRUFĊ6SU]HGDZF\ZWHUPLQLHLQD]DVDGDFKRNUHĞORQ\FKZ&HQQLNX
2.12. Odczyt OSD – odczyt ZVND]DQLD 8NáDGX SRPLDURZHJR ZVND]XMąF\ LORĞü 3DOLZD JD]RZHJR Z\UDĪRQą Z m3, dokonany i przekazany
Sprzedawcy przez OSD.
2.13. 2GF]\W VSUDZG]DMąF\ – RGF]\W ZVND]DQLD 8NáDGX SRPLDURZHJR ZVND]XMąF\ LORĞü PDOLZD JD]RZHJR Z\UDĪRQą Z P3, dokonany przez
SprzedawFĊ Z celu weryfikacji Odczytu 2GELRUF\ 2GF]\W VSUDZG]DMąF\ QLH VWDQRZL NRQWUROL 8NáDGX SRPLDURZHJR Z UR]XPLHQLX Prawa
energetycznego.
2.14. Okres rozliczeniowy – SU]HG]LDáF]DVRZ\EĊGąF\SRGVWDZąGRUR]OLF]DQLD2GELRUF\]DGRVWDUF]RQH3DOLZRJD]RZH, ustalony w Cenniku lub w
Umowie.
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2.15. Operator systemu dystrybucyjnego (OSD lub Operator) – SU]HGVLĊELRUVWZR HQHUJHW\F]QH ]DMPXMąFH VLĊ G]LDáDOQRĞFLą Z ]DNUHVLH G\VWU\EXFML
3DOLZ JD]RZ\FK RGSRZLHG]LDOQH ]D UXFK VLHFLRZ\ Z JD]RZ\P V\VWHPLH G\VWU\EXF\MQ\P ELHĪąFH L GáXJRRNUHVRZH EH]SLHF]HĔVWZR
IXQNFMRQRZDQLDWHJRV\VWHPXHNVSORDWDFMĊNRQVHUZDFMĊUHPRQW\RUD]QLH]EĊGQąUR]EXGRZĊSLHFLG\VWU\EXF\MQHMZW\PSRáąF]HĔ] innymi
V\VWHPDPL JD]RZ\PL RGSRZLHGQLR GR REV]DUX G]LDáDQLD ] NWyU\P 6SU]HGDZFD PD ]DZDUWą XPRZĊ R ĞZLDGF]HQLH XVáXJ G\VWU\EXFML 3DOLZ
gazowych.
2.16. 2SHUDWRU V\VWHPX SU]HV\áRZHJR 263 OXE 2SHUDWRU – SU]HGVLĊELRUVWZR HQHUJHW\F]QH ]DMPXMąFH VLĊ G]LDáDOQRĞFLą Z ]DNUHVLH SU]HV\áDQLD
3DOLZ JD]RZ\FK RGSRZLHG]LDOQH ]D UXFK VLHFLRZ\ Z JD]RZ\P V\VWHPLH SU]HV\áRZ\P ELHĪąFH L GáXJRRNUHVRZH EH]SLHF]HĔVWZR
IXQNFMRQRZDQLD WHJR V\VWHPX HNVSORDWDFMĊ NRQVHUZDFMĊ UHPRQW\ RUD] QLH]EĊGQą UR]EXGRZĊ 6LHFL SU]HV\áRZHM Z W\P SRáąF]HĔ ] innymi
V\VWHPDPL JD]RZ\PL RGSRZLHGQLR GR REV]DUX G]LDáDQLD ] NWyU\P6SU]HGDZFD PD ]DZDUWą XPRZĊ R ĞZLDGF]HQLH XVáXJ SU]HV\áDQLD 3DOLZ
gazowych.
2.17. Paliwo gazowe – gaz ziemny wysokometanowy grupy E lub gaz ziemny zaazotowany podgrup: Ls i Lw.
2.18. Prawo energetyczne – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) lub akt prawny, NWyU\Mą
]DVWąSL
2.19. 5RF]QDLORĞüXPRZQD– LORĞü3DOLZDJD]RZHJRRNUHĞORQDZ8PRZLH lub na podstawie UmowyMDNą6SU]HGDZFD]RERZLą]DQ\MHVWGRVWDUF]\ü
Z FLąJX 5RNX XPRZQHJR GR 0LHMVFD RGELRUX, albo odpowiednio – LORĞü MDNą 6SU]HGDZFD GRVWDUF]\á Z SRSU]HGQLP RNUHVLH RERZLą]\ZDQLD
Umowy z Odbiorcą, ustalana w celu dokonania kwalifikacji Odbiorcy do Grupy taryfowej.
2.20. Rok umowny – RNUHV RG JRG]LQ\  GQLD  SDĨG]LHUQLND URNX ELHĪąFHJR GR godziny 6:00 dnia 1 SDĨG]LHUQLND URNX QDVWĊSQHJR, z
Z\áąF]HQLHP 2GELRUFyZ ]DNZDOLILNRZDQ\FK GR Grup taryfowych od BW-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4, od BS-1.1 do BS-4, dla których
odpowiada on RNUHVRZL  NROHMQ\FK PLHVLĊF\ NDOHQGDU]RZ\FK SRF]ąZV]\ RG SLHUZV]HJR GQLD PLHVLąFD QDVWĊSXMąFHJR SR 2GF]\FLH
kwalifikacyjnym.
2.21. 5R]SRU]ąG]HQLHV\VWHPRZH– UR]SRU]ąG]HQLHZ\GDQHQDSRGVWDZLHDUWXVWL3UDZa energetycznego OXEDNWSUDZQ\NWyU\]DVWąSL to
UR]SRU]ąG]HQLH.
2.22. Sieci – LQVWDODFMHSRáąF]RQHLZVSyáSUDFXMąFH]HVREąVáXĪąFHGRSU]HV\áDQLDOXEG\VWU\EXFML3DOLZJD]RZ\FKQDOHĪąFHGRSU]HGVLĊELRUVWZD
energetycznego.
2.23. 6LHü G\VWU\EXF\MQD – VLHü JD]RZD Z\VRNLFK ĞUHGQLFK L QLVNLFK FLĞQLHĔ ] Z\áąF]HQLHP JD]RFLąJyZ NRSDOQLDQ\FK L EH]SRĞUHGQLFK ]D NWyUHM
ruch sieciowy odpowiedzialny jest OSD.
2.24. 6LHü SU]HV\áRZD – VLHü JD]RZD Z\VRNLFK FLĞQLHĔ ] Z\áąF]HQLHP JD]RFLąJyZ NRSDOQLDQ\FK L EH]SRĞUHGQLFK ]D NWyUHM UXFK VLHFLRZ\ MHVt
odpowiedzialny OSP.
2.25. Sprzedawca – 3*1L*2EUyW'HWDOLF]Q\VS]RR]VLHG]LEąZ Warszawie.
2.26. Taryfa – VWRVRZDQ\ SU]H] 6SU]HGDZFĊ ]ELyU FHQ L VWDZHN RSáDW RUD] ZDUXQNyZ LFK VWRVRZDQLD  ZSURZDG]DQ\ MDNR RERZLą]XMąF\ GOD
RNUHĞORQ\FK Z QLP 2GELRUFyZ EH] Z]JOĊGX QD IDNW ]DWZLHUG]HQLD EąGĨ QLH]DWZLHUG]HQLD MHM SU]H] 3UH]HVD 85( SU]H] 7DU\IĊ UR]XPLH VLĊ
niniejszy Cennik, DWDNĪHRGSRZLHGQLRWDU\IĊ26'lub OSP ZVND]DQąSU]H]6SU]HGDZFĊZ8PRZLHMDNRPDMąFą]DVWRVRZDQLHZUR]OLF]HQLDFK
]2GELRUFą
2.27. Taryfa nr 5 – Taryfa PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. w zakresie obrotu pDOLZDPL JD]RZ\PL 1U  ]DWZLHUG]RQD GHF\]Mą 3UH]HVD 8U]ĊGX
Regulacji Energetyki z dnia 4 stycznia 2017 r. znak DRG.DRG-2.4212.66.2016.KGa, zmienioną GHF\]Mą ] GQLD  PDUFD  r. znak
DRG.DRG-2.4212.5.2017.KGa.
2.28. 8NáDGSRPLDURZ\– JD]RPLHU]HLLQQHXU]ąG]HQLDSRPLDURZHOXEUR]OLF]HQLRZR-SRPLDURZHDWDNĪHXNáDG\SRáąF]HĔPLHG]\QLPLVáXĪąFHGR
pomiaru OXEXVWDOHQLDLORĞFLpobranego lub dostarczonego do Sieci Paliwa gazowego i dokonywania UR]OLF]HĔ
2.29. Umowa lub Umowa kompleksowa – ]DZDUWDSRPLĊG]\6SU]HGDZFąD2GELRUFąXPRZD]DZLHUDMąFDSRVWDQRZLHQLDXPRZ\VSU]HGDĪ\LXPRZ\
RĞZLDGF]HQLHXVáXJSU]HV\áDQLDOXEG\VWU\EXFML3DOLZDJD]RZHJR
2.30. Ustawa akcyzowa – ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 43 ze zm.) OXEDNWSUDZQ\NWyU\Mą]DVWąSL
3.

Kwalifikacja do Grup taryfowych
3.1. 2GELRUF\]DGRVWDUF]RQH3DOLZRJD]RZHLĞZLDGF]RQHXVáXJLUR]OLF]DQLVąZHGáXJ
3.1.1.
cen LVWDZHNRSáDWZáDĞFLZ\FKGODGrup taryfowych RNUHĞORQ\FKZ&HQQLNX, oraz
3.1.2.
VWDZHNRSáDWZáDĞFLZ\FKGODGUXSWDU\IRZ\FKRNUHĞORQ\FKZTaryfie OSD lub Taryfie OSP.
3.2. 2GELRUF\SRELHUDMąF\PDOLZRJD]RZH]NLONX0LHMVFRGELRUXVą]DOLF]DQLGRGrup WDU\IRZ\FKRGG]LHOQLHZNDĪG\P]W\FK0LHMVFRGELRUXRLOH
Umowa nie stanowi inaczej.
3.3. Odbiorca, który z Sieci RGELHUD 3DOLZR JD]RZH ] MHGQHJR 0LHMVFD RGELRUX QD SRGVWDZLH ZLĊFHM QLĪ MHGQHM 8PRZ\ MHVW ]DOLF]DQ\ GR Grup
WDU\IRZ\FKRGG]LHOQLHGODNDĪGHM]tych Umów.
3.4. &HQQLNMHVWVWRVRZDQ\ZUR]OLF]HQLDFK]2GELRUFą, NWyU\áąF]QLHVSHáQLDQDVWĊSXMąFHZDUXQNL
3.4.1.
]DZDUá]H6SU]HGDZFą8PRZĊ,
3.4.2.
MHVWRVREąIL]\F]QąSURZDG]ąFąG]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ąRVREąSUDZQąOXEMHGQRVWNąRUJDQL]DF\MQąQLHSRVLDGDMąFąRVRERZRĞci
SUDZQHMDSRVLDGDMąFą]GROQRĞüGRF]\QQRĞFLSUDZQ\FK,
3.4.3.
GRNRQXMH]DNXSX3DOLZDJD]RZHJRQDFHOHLQQHQLĪZ\áąF]QH]XĪ\FLHZJRVSRGDUVWZLHGRPRZ\P,
3.4.4.
jest przyáąF]RQ\GR6LHFLG\VWU\EXF\MQHMOXEGR6LHFLSU]HV\áRZHM, a jego Miejsce odbioru MHVWZ\SRVDĪRQH w 8NáDGSRPLDURZ\]
Z\áąF]HQLHPSU]HGSáDWRZ\FK8NáDGyZSRPLDURZ\FK.
3.5. 3RG]LDá2GELRUFyZQDGrupy taryfowe GRNRQ\ZDQ\MHVWZHGáXJQDVWĊSXMąF\FKNU\WHULyZ
3.5.1.
rodzaju Paliwa gazowego – gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, gazu ziemnego zaazotowanego podgrup Ls lub Lw,
3.5.2.
5RF]QHMLORĞFLXPRZQHM>D@
3.5.3.
Mocy umownej [b],
3.5.4.
Systemu UR]OLF]HĔ>G@
3.6. :RSDUFLXRNU\WHULDRNUHĞORQHZpkt 3.5 Cennika XVWDODVLĊQDVWĊSXMąFHGrupy taryfowe:
3.6.1.
dla Odbiorców SRELHUDMąF\FK3DOLZRJD]RZH– gaz ziemny wysokometanowy grupy E:
6\VWHPUR]OLF]HĔ>G@
Liczba Odczytów OSD
Liczba Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
w Roku umownym

Grupa
taryfowa

Moc umowna
[b] (kWh/h)

5RF]QDLORĞü
umowna [a] (kWh/rok)

BW-1.1

b d 110

a d 3 350

1

a d 3 350

2

–

3 350 < a d 13 350

1

12

3 350 < a d 13 350

1

–

2

–

BW-1.2
BW-1.12T
BW-2.1
BW-2.2

b d 110

b d 110
b d 110
b d 110

a d 3 350

2

–

BW-2.12T
BW-3.6
BW-3.9
BW-3.12T
BW-4
BW-5
BW-6
BW-7
3.6.2.

b d 110
b d 110
b d 110

b d 110

110 < b d 710

710 < b d 6 580
b > 6 580

3 350 < a d 13 350

13 350 < a d 88 900

1

12

6

–

13 350 < a d 88 900
a > 88 900

9

–

6

12

13 350 < a d 88 900

12

–

–

–

–
–

–
–

dla Odbiorców SRELHUDMąF\FK3DOLZRJD]RZH– gaz ziemny zaazotowany podgrupy Ls:
6\VWHPUR]OLF]HĔ>G@
Grupa
Moc umowna
5RF]QDLORĞü
Liczba
Liczba Odczytów OSD
taryfowa
[b] (kWh/h)
umowna [a] (kWh/rok)
Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
w Roku umownym
BZ-1.1
1
–
b d 110
a d 3 200
BZ-1.2
BZ-1.12T
BZ-2.1
BZ-2.2
BZ-2.12T
BZ-3.6
BZ-3.9
BZ-3.12T
BZ-4
BZ-5
BZ-6
BZ-7

3.6.3.

b d 110

b d 110

b d 110
b d 110
b d 110

b d 110
b d 110
b d 110
b d 110

b d 110

110 < b d 520

520 < b d 6 400
b > 6 400

a d 3 200

a d 3 200

2

–

3 200 < a d 12 800

1

12

3 200 < a d 12 800

1

–

3 200 < a d 12 800

2

–

12 800 < a d 85 200

1

12

12 800 < a d 85 200

6

–

12 800 < a d 85 200
a > 85 200
–

9

–

6

12

12

–
–

–

–
–

–

dlD2GELRUFyZSRELHUDMących Paliwo gazowe – gaz ziemny zaazotowany Lw:
6\VWHPUR]OLF]HĔ>G@
Grupa
taryfowa

Moc umowna
[b] (kWh/h)

5RF]QDLORĞü
umowna [a] (kWh/rok)

BS-1.1

b d 110

a d 3 650

BS-1.2
BS-1.12T
BS-2.1
BS-2.2
BS-2.12T
BS-3.6
BS-3.9
BS-3.12T
BS-4
BS-5
BS-6
BS-7
3.7.

3.8.

b d 110
b d 110
b d 110
b d 110

b d 110
b d 110
b d 110

b d 110
b d 110

110 < b d 590

590 < b d 7 290
b > 7 290

a d 3 650

1

Liczba
Odczytów Odbiorcy
w Roku umownym
–

a d 3 650

2

–

3 650 < a d 14 600

1

12

3 650 < a d 14 600

1

–

3 650 < a d 14 600

2

–

14 600 < a d 97 100

1

12

14 600 < a d 97 100

6

–

14 600 < a d 97 100
a > 97 100
–

9

–

6

12

–

Liczba Odczytów OSD
w Roku umownym

12

–
–
–
–

–

-HĪHOL 8PRZD ]RVWDáD ]DZDUWD QD F]DV R]QDF]RQ\ QLH GáXĪV]\ QLĪ GQL WR 2GELRUFD MHVWNZDOLILNRZDQ\ GR ZáDĞFLZHM Grupy taryfowej na
podstawie zadeklarowanego przez 2GELRUFĊ ]XĪ\FLD Z\QLNDMąFHJR ] VXP\ QRPLQDOQ\FK PRF\ JRG]LQRZ\FK ]DLQVWDORZDQ\FK XU]ąG]HĔ
z XZ]JOĊGQLHQLHP charakterystyki SRERUX 3DOLZD JD]RZHJR =DGHNODURZDQH SU]H] 2GELRUFĊ ]XĪ\FLH R którym mowa w zdaniu poprzednim,
Z\UDĪRQH MHVW Z MHGQRVWNDFK HQHUJLL N:K  ]JRGQLH ] pkt 4.2 &HQQLND SU]\ F]\P GOD REOLF]HQLD ZLHONRĞFL WHJR ]XĪ\FLD SU]\MPXMH VLĊ GDQH
GRW\F]ąFHĞUHGQLHMZDĪRQHMZDUWRĞFLFLHSáDVSDODQLD, o których mowa w pkt 4.2.3 &HQQLNDRERZLą]XMąFHQDG]LHĔGRNRQDQLDNZDOLILNDFML
Kwalifikacja Odbiorców do Grup taryfowych od BW-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4, oraz od BS-1.1 do BS-QDVWĊSXMHQDSRGVWDZLH5RF]QHM
iORĞFLXPRZQHM[a] RNUHĞODQHMQDVWĊSXMąFR
3.8.1.
GOD 2GELRUFyZ SRELHUDMąF\FK Paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni przed dniem, w którym dokonano Odczytu OSD, na
podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja – LORĞüPaliwa gazowego ustalona zgodnie z pkt 3.13 Cennika,
3.8.2.
GOD2GELRUFyZSRELHUDMąF\FKPDOLZRJD]RZHSU]H]PQLHMQLĪGQLDOHZLĊFHMQLĪSU]H]GQLSU]HGGQLHPZNWyU\PGRNRQDQR
Odczytu OSD, na podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja – LORĞü PDOLZD JD]RZHJR VWDQRZLąFD LORF]\Q  GQL L
ĞUHGQLRGRERZHJR ]XĪ\FLD PDOLZD JD]RZHJR Z RNUHVLH MHJR GRVWDUF]DQLD ] XZ]JOĊGQLHQLHP charakterystyki poboru Paliwa
gazowegoZW\PVH]RQRZRĞci poboru Paliwa gazowego,
3.8.3.
w przypadku gdy PDOLZRJD]RZHGRVWDUF]DQHE\áRSU]H]PQLHMQLĪSU]H]GQLSU]HGGQLHPZNWyU\PZ\NRQDQR2GF]\W26'QD
podstawie którego dokonywana jest kwalifikacja lub w przypadku Odbiorców, dla których dokonywana jest pierwsza kwalifikacja do
Grup\WDU\IRZHMZW\P2GELRUFyZQRZRSU]\áąF]DQ\FKOXEJG\QDVWąSLáD]PLDQDZDUXQNyZSU]\áąF]HQLD VNXWNXMąFD]ZLĊNV]HQLHP
OXE ]PQLHMV]HQLHPPRĪOLZRĞFL RGELRUX PDOLZD JD]RZHJR SU]H] 2GELRUFĊ – ]DGHNODURZDQ\ SU]H] 2GELRUFĊ Z MHGQRVWNDFK energii
(kWh) roczny pobór PDOLZDJD]RZHJRGRREOLF]HQLDZLHONRĞFLWHJRSRERUXSU]\MPXMHVLĊGDQHGRW\F]ąFHĞUHGQLHMZDĪRQHMFLHSáD
spalania, o których mowa w pkt 4.2.3 CennikaRERZLą]XMąFHQDG]LHĔGRNRQDQLDNZDOLILNDFML
3RQDGWR NZDOLILNDFMD 2GELRUFyZ GR SRZ\ĪV]\FK Grup taryfowych PRĪH QDVWĊSRZDü QD SRGVWDZLH Z\EUDQHgo SU]H] 2GELRUFĊ systemu
UR]OLF]HĔ>G@
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3.9.

Odbiorcy z Grup taryfowych:
3.9.1.
BW-1.1, BW-1.2 lub BW-1.12T – PRJą]áRĪ\üRĞZLDGF]HQLHRZ\ERU]HMHGQHM]Grup taryfowych: BW-1.1, BW-1.2 lub BW-1.12T,
3.9.2.
BW-2.1, BW-2.2 lub BW-2.12T - PRJą]áRĪ\üRĞZLDGF]HQLHRZ\ERU]HMHGQHM]Grup taryfowych: BW-2.1, BW-2.2 lub BW-2.12T,
3.9.3.
BW-3.6, BW-3.9 lub BW-3.12T – PRJą]áRĪ\üRĞZLDGF]HQLHRZ\ERU]HMHGQHM]Grup taryfowych: BW-3.6, BW-3.9 lub BW-3.12T,
3.9.4.
BZ-1.1, BZ-1.2 lub BZ-1.12T – PRJą]áRĪ\üRĞZLDGF]HQLHRZ\ERU]HMHGQHM]Grup taryfowych: BZ-1.1, BZ-1.2 lub BZ-1.12T,
3.9.5.
BZ-2.1, BZ-2.2 lub BZ-2.12T – moJą]áRĪ\üRĞZLDGF]HQLHRZ\ERU]HMHGQHM]Grup taryfowych: BZ-2.1, BZ-2.2 lub BZ-2.12T,
3.9.6.
BZ-3.6, BZ-3.9 lub BZ-3.12T – PRJą]áRĪ\üRĞZLDGF]HQLHRZ\ERU]HMHGQHM]Grup taryfowych: BZ-3.6, BZ-3.9 lub BZ-3.12T,
3.9.7.
BS-1.1, BS-1.2 lub BS-1.12T – PRJą]áRĪ\ü RĞZLDGF]HQLHRZ\ERU]HMHGQHM]Grup taryfowych: BS-1.1, BS-1.2 lub BS-1.12T,
3.9.8.
BS-2.1, BS-2.2 lub BS-2.12T – PRJą]áRĪ\üRĞZLDGF]HQLHRZ\ERU]HMHGQHM]Grup taryfowych: BS-2.1, BS-2.2 lub BS-2.12T,
3.9.9.
BS-3.6, BS-3.9 lub BS-3.12T – PRJą]áRĪ\üRĞZLDGF]HQLHRZyborze jednej z Grup taryfowych: BS-3.6, BS-3.9 lub BS-3.12T.
2ĞZLDGF]HQLHRZ\ERU]HMHGQHM]Grup taryfowych jest VNáDGDQHQDSLĞPLHOXEGURJąHOHNWURQLF]QąLMHVW XZ]JOĊGQLDQHQDSRWU]HE\NROHMQ\FK
kwalifikacji do Grup taryfowych, DĪ GR ]áRĪHQLD SU]H] 2GELRUFĊ QRZHJR RĞZLDGF]HQLD, z XZ]JOĊGQLHQLHP ]DVDG ]DZDUW\FK Z SR]RVWDá\FK
punktach CennikaZV]F]HJyOQRĞFLZpkt 3.10 - 3.12 Cennika.
W przypadku wyboru Grupy taryfowejNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊR]QDF]HQLHPÄ7´2GELRUFDGRNRQXMH2GF]\WX2GELRUF\ZZ\EUDQ\PSU]H]
VLHELH GQLX Z NDĪG\P 0LHVLąFX XPRZQ\P L SU]HND]XMH 6SU]HGDZF\ WDNL 2GF]\W SU]\ F]\P 2GF]\W 2GELRUF\ SRZLQLHQ E\ü GRNRQDQ\ L
SU]HND]DQ\ 6SU]HGDZF\ GR RVWDWQLHJR GQLD NDĪGHJR 0LHVLąFD XPRZQHJR =D G]LHĔ GRNRQDQLD 2GF]\WX 2GELRUF\ SU]\MPXMH VLĊ G]LHĔ Mego
przekazania Sprzedawcy. Odbiorca dokonuje Odczytu OdbLRUF\MHGHQUD]ZNDĪG\P0LHVLąFXXPRZQ\PSU]\F]\P2GELRUFDPRĪHGRNRQDü
GRGDWNRZHJR2GF]\WX2GELRUF\ZGDQ\P0LHVLąFXXPRZQ\PZV\WXDFMLZVND]DQHMw pkt 4.9 Cennika. W przypadku nieprzekazania Odczytu
2GELRUF\6SU]HGDZFDGRNRQXMHV]DFRZDQLD]XĪ\FLDQDRVWDWQLG]LHĔGODGDQHJR0LHVLąFDXPRZQHJR
1DG]LHĔZNWyU\PQDVWĊSXMH]PLDQDGrupy taryfowej, NWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊR]QDF]HQLHPÄ7´, dokonywany jest Odczyt Odbiorcy.

3.10. 2ĞZLDGF]HQLH R NWyU\PPRZD w pkt 3.9 &HQQLND QDOHĪ\ ]áRĪ\ü QDMSyĨQLHM GZXG]LHVWHJR   GQLD GDQHJR 0LHVLąFD XPRZQHJR: WDNLP
przypadku zmiana Grup\WDU\IRZHMEĊG]LHRERZLą]\ZDüRGSLHUZV]HJRGQLDQDVWĊSQHJR0LHVLąFDXPRZQHJR-HĪHOLRĞZLDGF]HQLH]RVWDQLH
]áRĪRQHSRGZXG]LHVW\P  GQLXGDQHJR0LHVLąFDXPRZQHJR]PLDQDGrup\WDU\IRZHMEĊG]LHRERZLą]\ZDüRGSLHUZV]HJRGQLD0LHVLąFD
XPRZQHJRQDVWĊSXMąFHJRSRQDVWĊSQ\P0LHVLąFXXPRZQ\P] ]DVWU]HĪHQLHPpkt 3.11 Cennika.
3.11. :5RNXXPRZQ\PPRĪHE\üGRNRQDQDMHGQD]PLDQDGrupy taryfowej na podstawie RĞZLDGF]HQLDR którym mowa w pkt 3.9 Cennika.
3.12. 2GELRUFDSRELHUDMąF\PDOLZRJD]RZH]6LHFL26'GODNWyUHJR]PLDQLHXOHJáD5RF]QDLORĞüXPRZQDRNUHĞODQD]JRGQLH]SNW 3.8 Cennika, jest
NZDOLILNRZDQ\QDNROHMQ\5RNXPRZQ\Z]DOHĪQRĞFLRGXVWDORQHMZLHONRĞFL5RF]QHMLORĞFLXPRZQHM

do Grup\WDU\IRZHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊR]QDF]HQLHPÄ´MHĪHOLE\á]DNZDOLILNRZDQ\GRGrup\WDU\IRZHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊ
oznaczeniem „2.1”, „3.6”, „3.9” lub „4”,

do Grup\WDU\IRZHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊR]QDF]HQLHPÄ´MHĪHOLE\á]DNZDOLILNRZDQy do Grup\WDU\IRZHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊ
oznaczeniem „2.2”,

do Grup\WDU\IRZHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊR]QDF]HQLHPÄ´MHĪHOLE\á]DNZDOLILNRZDQ\GRGrup\WDU\IRZHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊ
oznaczeniem „1.1”, „3.6”, „3.9” lub „4”,

do Grupy taryfowHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊR]QDF]HQLHPÄ´MHĪHOLE\á]DNZDOLILNRZDQ\GRGrup\WDU\IRZHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊ
oznaczeniem „1.2”,

do Grup\WDU\IRZHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊR]QDF]HQLHPÄ´MHĪHOLE\á]DNZDOLILNRZDQ\GRGrupy taryfowej, której na]ZDNRĔF]\VLĊ
oznaczeniem „1.1”, „1.2”, „2.1”, „2.2” lub „4”,

do Grup\WDU\IRZHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊR]QDF]HQLHPÄ7´MHĪHOLE\á]DNZDOLILNRZDQ\GRGrup\WDU\IRZHMNWyUHMQD]ZDNRĔF]\VLĊ
tym oznaczeniem,
FK\EDĪH]áRĪ\NROHMQHRĞZLDGF]HQLH]JRGQie z pkt 3.9 Cennika.
3.13. Dla Odbiorców, o których mowa w pkt 3.8 Cennika5RF]QąLORĞüRGHEUDQHJRPaliwa gazowego na potrzeby kwalifikacji do Grupy taryfowej
XVWDODVLĊQDSRGVWDZLH UyĪQLF\SRPLĊG]\LORĞFLąZ\QLNDMąFą]2GF]\WXNZDOLILNDF\MQHJRL2GF]\WX26'Z\NRQDQHJRZRGVWĊSLHPLHVLĊF\
SU]HGZZ2GF]\WHPNZDOLILNDF\MQ\P]]DVWU]HĪHQLHPSNW3.13.1 i 3.13.2.
3.13.1
W przypadku braku Odcz\WX26'Z\NRQDQHJRZRGVWĊSLHPLHVLĊF\SU]HG2GF]\WHP kwalifikacyjnym5RF]QąLORĞüRGHEUDQHJR
3DOLZDJD]RZHJRQDSRWU]HE\NZDOLILNDFMLGR*UXS\WDU\IRZHMXVWDODVLĊQDSRGVWDZLHLORF]\QXGQLLĞUHGQLRGRERZHJR]XĪ\FLa
Paliwa gazowego w okresie SRPLĊG]\2GF]\WHPNZDOLILNDF\MQ\PD2GF]\WHP26'Z\NRQDQ\PZRGVWĊSLHQDMEDUG]LHM]EOLĪRQ\P
GRPLHVLĊF\SU]HG2GF]\WHPNZDOLILNDF\MQ\P– MHGQDNQLHNUyWV]\PQLĪGQL
3.13.2
-HĪHOL ] SU]\F]\Q OHĪąF\FK SR VWURQLH 2GELRUF\ 2SHUDWRU QLH PyJá GRNRQDü 2GF]\WX 26D, 5RF]Qą LORĞü RGHEUDQHJR 3DOLZD
JD]RZHJRQD SRWU]HE\NZDOLILNDFMLGR*UXS\WDU\IRZHMXVWDODVLĊQDSRGVWDZLH ZLHONRĞFLRV]DFRZDQHMSU]H]2SHUDWRUD]JRGQLH ]
7DU\Ią2SHUDWRUDOXESU]H]6SU]HGDZFĊ]JRGQLH]SRVWDQRZLHQLDPLSNW4.15 Cennika.
3.14. Kwalifikacja Odbiorców do Grup taryfowych od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7 oraz od BS-5 do BS-7 QDVWĊSXMHQDNDĪG\5RNXPRZQ\QD
podstawie zamówionej Mocy umownej [b]]XZ]JOĊGQLHQLHPZLHONRĞFLSU]\MĊW\FKGRUHDOL]DFML.
3.15. Odbiorcy w Grupach taryfowych od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7 oraz od BS-5 do BS-7 VNáDGDMą]DPyZLHQLD0RF\XPRZQ\FKQDNROHMQ\
5RNXPRZQ\ZMHGQDNRZHMZLHONRĞFLQDZV]\VWNLH0LHVLąFHXPRZQHQDQDVWĊSXMąF\FK]DVDGDFK
3.15.1. w przypadku 2GELRUFyZ SU]\áąF]RQ\FK GR 6LHFL G\VWU\EXF\MQHM – QLH SyĨQLHM QLĪ GZDG]LHĞFLD MHGHQ   GQL SU]HG WHUPLQHP QD
zamówienie Mocy umownej ustalonym w IRiESD,
3.15.2. Z SU]\SDGNX 2GELRUFyZ SU]\áąF]RQ\FK GR 6LHFL SU]HV\áRZHM – QLH SyĨQLHM QLĪ G]LHVLĊü   GQL SU]HG WHUPLQHP QD ]DPyZLHQLH
Mocy umownej ustalonym w IRiESP.
3.15.3. 2GELRUFD PRĪH XELHJDü VLĊ R ]PLDQĊ 0RF\ XPRZQHM Z WUDNFLH 5RNX XPRZQHJR =JRGD 6SU]HGDZF\ X]DOHĪQLRQD MHVW RG ]JRG\
Operatora. Zasady stosowane przez Operatora PRJąSU]HZLG\ZDüPLQLPDOQ\RNUHVSU]H]NWyU\PXVLRERZLą]\ZDü]PLHQLRQD0RF
XPRZQD : WDNLHM V\WXDFML ]DVDG\ VWRVRZDQH SU]H] 2SHUDWRUD VWRVXMH VLĊ RGSRZLHGQLR GR 0RF\ XPownej zamawianej przez
2GELRUFĊ, z ]DVWU]HĪHQLHPPRĪOLZRĞFL]PLDQ\VSU]HGDZF\OXEF]ĊĞFLRZHM]PLDQ\VSU]HGDZF\SU]H]2GELRUFĊ.
3.16. W przypadku, JG\ 2GELRUFD RGELHUD 3DOLZR JD]RZH Z 0LHMVFX RGELRUX Z\SRVDĪRQ\P Z UHMHVWUDWRU SRERUX PRF\ Z NWyU\P 2GELRUFD MHVW
rozliczany w Grupach taryfowych od BW-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4 oraz od BS-1.1 do BS-4, DZRNUHVLHGZyFKNROHMQ\FK0LHVLĊF\
XPRZQ\FK ]RVWDáD SU]HNURF]RQD SU]H] 2GELRUFĊ 0RF XPRZQD  N:KK ZyZF]DV 2GELRUFD SRF]ąZV]\ RG QDVWĊSQHJR 0LHVLąFD
XPRZQHJR SR W\P RNUHVLH EĊG]LH UR]OLF]DQ\ Z Wym Miejscu odbioru odpowiednio w Grupie taryfowej BW-5, BZ-5 albo BS-5 przez okres
WUZDMąF\ QLH NUyFHM QLĪ GZDQDĞFLH   NROHMQ\FK 0LHVLĊF\ XPRZQ\FK : SU]\SDGNX ]DGHNODURZDQLD SU]H] 2GELRUFĊ 0RF\ XPRZQHM Z
Z\VRNRĞFL QLĪV]HM QLĪ  N:KK D WDNĪH Z SU]\SDGNX EUDNX ]áRĪHQLD SU]H] 2GELRUFĊ GHNODUDFML o której mowa w zdaniu poprzednim, do
UR]OLF]HĔ]RVWDQLHSU]\MĊWD0RFXPRZQDZZ\VRNRĞFLN:KK
3.17. : SU]\SDGNX X]\VNDQLD SU]H] 2GELRUFĊ ]JRG\ 2peratora na szczególne warunki korzystania z Mocy umownej w okresie rozruchu
WHFKQRORJLF]QHJR6SU]HGDZFDZW\PRNUHVLHEĊG]LHGRNRQ\ZDáNZDOLILNDFML2GELRUF\GRZáDĞFLZHMGrupy taryfowej SR]DNRĔF]HQLXNDĪGHJR
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0LHVLąFD XPRZQHJR Z NWyU\P RGE\ZDá VLĊ UR]UXFK WHFKQRORJLF]Q\ ] RGSRZLHGQLP XZ]JOĊGQLHQLHP ]DVDG ]DZDUW\FK Z SR]RVWDá\FK
SRVWDQRZLHQLDFK&HQQLND3R]DNRĔF]HQLXRNUHVXUR]UXFKXWHFKQRORJLF]QHJRRG0LHVLąFDXPRZQHJRQDVWĊSXMąFHJRSR]DNRĔF]HQLXRkresu
rozruchu technologicznego, Odbiorca zostanie zakwalLILNRZDQ\GRZáDĞFLZHMGrupy taryfowej QD]DVDGDFKRNUHĞORQ\FKZ&HQQLNX
4.

=DVDG\UR]OLF]HĔ
4.1. Ceny Paliwa JD]RZHJRXVWDORQHZ&HQQLNXRGSRZLDGDMąSDUDPHWURPMDNRĞFLRZ\P RNUHĞORQ\PZ 5R]SRU]ąG]HQLXV\VWHPRZ\P
4.2. 6SU]HGDZFDGRNRQXMHUR]OLF]HĔ]DGRVWDUF]DQLH3DOLZDJD]RZHJRQDSRGVWDZLHLORF]\QXZLHONRĞFL]XĪ\FLD3DOLZDJD]RZHJRXVWDORQHJRZ
m3 QD SRGVWDZLH ZVND]DĔ 8NáDGX SRPLDURZHJR  RUD] ZVSyáF]\Qnika konwersji, o którym mowa w pkt 4.2.1 Cennika, w Okresach
rozliczeniowych ZHGáXJQDVWĊSXMąF\FK]DVDG
4.2.1.
:VSyáF]\QQLNNRQZHUVMLVWDQRZLLORUD]FLHSáDVSDODQLDP3 Paliwa gazowego w warunkach odniesienia (o których mowa w pkt 4.2.2
Cennika), ustalonego zgodnLH]]DVDGDPLRNUHĞORQ\PLZ pkt 4.2.3, 4.2.4 lub 4.2.5 Cennika, oraz liczby 3,6.
4.2.2.
:DUWRĞü FLHSáD VSDODQLD 3DOLZD JD]RZHJR VWDQRZLąFD SRGVWDZĊ GR SURZDG]HQLD UR]OLF]HĔ XVWDODQD MHVW SU]H] ZáDĞFLZHJR
2SHUDWRUDGR6LHFLNWyUHJR2GELRUFDMHVWSU]\áąF]RQ\ QD]DVDGDFKRNUHĞORQ\FKZ,5L(6' lub IRiESP, z ]DVWU]HĪHQLHPpkt 4.2.5
&HQQLND'ODREOLF]DQLDFLHSáDVSDODQLDP3 3DOLZDJD]RZHJRSU]\MPXMHVLĊQDVWĊSXMąFHZDUXQNLRGQLHVLHQLD

GODREMĊWRĞFL– temperatura T2 (t2  >.@ >&@ FLĞQLHQLHS2=101,325 [kPa],

dla spalania – temperatura T1(t1  >.@ >&@ FLĞQLHQLHS1=101,325 [kPa].
4.2.3.
'DQH GRW\F]ąFH ĞUHGQLHM ZDĪRQHM ZDUWRĞFL FLHSáD VSDODQLD 3DOLZD JD]RZHJR Vą SXEOLNRZDQH SU]H] 26' lub OSP na stronach
internetowych tych Operatorów RUD]XGRVWĊSQLDQHQLHRGSáDWQLH2GELRUFRPQD]DVDGDFKRNUHĞORQ\FKSU]H]tych Operatorów.
4.2.4.
=]DVWU]HĪHQLHP pkt 4.2.5 i pkt 4.2.6 Cennika, w przypadku Odbiorców, dla których Moc umowna jest:

QLH ZLĊNV]D QLĪ  >N:KK@ – ZVSyáF]\QQLN NRQZHUVML R NWyU\P PRZD Z pkt 4.2.1 Cennika, jest ustalany na podstawie
ĞUHGQLHM DU\WPHW\F]QHM ] RVWDWQLR RSXEOLNRZDQ\FK ZDUWRĞFL FLHSáD VSDODQLD R NWyU\FK PRZD Z pkt 4.2.3 Cennika, z liczby
PLHVLĊF\RGSRZLDGDMąFHMOLF]ELHPLHVLĊF\2NUHVXUR]OLF]HQLRZHJR,

ZLĊNV]DQLĪ>N:KK@– ZVSyáF]\QQLNNRQZHUVMLRNWyU\PPRZDZ pkt 4.2.1 &HQQLNDMHVWXVWDODQ\QDSRGVWDZLHZDUWRĞFL
FLHSáDVSDODQLDRNWyUHMmowa w pkt 4.2.3 Cennika, ustalonej dla Okresu rozliczeniowego.
4.2.5.
: SU]\SDGNX 2GELRUFyZ X NWyU\FK Z X]JRGQLHQLX ] ZáDĞFLZ\P 2SHUDWRUHP ]DLQVWDORZDQR XU]ąG]HQLH XPRĪOLZLDMąFH RNUHĞOHQLH
FLHSáD VSDODQLD Z 2NUHVLH UR]OLF]HQLRZ\P ZVSyáF]\QQLN NRQZHUVML XVWDOD VLĊ QD SRGVWDZLH ZDUWRĞFL WHJR FLHSáD VSDODQLD
wyznaczonej zgodnie z ]DVDGDPL ]DZDUW\PL RGSRZLHGQLR Z ,5L(63 DOER Z ,5L(6' QD SRGVWDZLH ZVND]DĔ XU]ąG]HQLD
zainstalowanego u Odbiorcy.
4.2.6.
-HĪHOL XVWDOHQLH ZVSyáF]\QQLND NRQZHUVML QD ]DVDGDFK RNUHĞORQ\FK Z SNW 4.2.4 &HQQLND EĊG]LH QLHPRĪOLZH ] XZDgi na brak
RSXEOLNRZDQLDQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM2SHUDWRUDGDQ\FKGRW\F]ąF\FKZDUWRĞFLFLHSáDVSDODQLDGODRNUHVXREMĊWHJRUR]OLF]HQLHm,
GRSURZDG]HQLDUR]OLF]HĔSU]\MPXMHVLĊFLHSáRVSDODQLDRZDUWRĞFLRNUHĞORQHMZ5R]SRU]ąG]HQLXV\VWHPRZ\PZáDĞFLZHMGla rodzaju
PDOLZDJD]RZHJRSRELHUDQHJRSU]H]2GELRUFĊ:SU]\SDGNX2GELRUFyZ]DNZDOLILNRZDQ\FKGRGrup taryfowych od BW-5 do BW-7,
od BZ-5 do BZ-7 oraz od BS-5 do BS-7SRRSXEOLNRZDQLXSU]H]2SHUDWRUDGDQ\FKGRW\F]ąF\FKZDUWRĞFLFLHSáDVSDODQLDGODRNUHVX
REMĊWHJRUR]OLF]HQLHP6SU]HGDZFDGRNRQDNRUHNW\UR]OLF]HQLD
4.3. 6SU]HGDZFDGRNRQXMHUR]OLF]HĔ]DGRVWDUF]HQLHPaliwa JD]RZHJRQDSRGVWDZLHZVND]DĔ8NáDGXSRPLDURZHJRZ2NUHVDFKUR]OLF]HQLRZ\FK
RR]OLF]HQLD]2GELRUFDPLGRNRQ\ZDQHVąZQDVWĊSXMąF\FK2NUHVDFK rozliczeniowych:
4.3.1.
dla Odbiorców zakwalifikowanych do Grup taryfowych: od BW-1.1 do BW-4, od BZ-1.1 do BZ-4, od BS-1.1 do BS-4 – QLHGáXĪV]\FK
QLĪPLHVLĊF\
4.3.2.
dla Odbiorców zakwalifikowanych do Grup taryfowych: od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7 oraz od BS-5 do BS-7 – FRPLHVLąF.
4.4. 2GF]\W\ZVND]DĔ8NáDGyZSRPLDURZ\FKGRNRQ\ZDQHVą]]DRNUąJOHQLHPGRP3 lub 1 m3/h.
4.5. : 2NUHVDFK UR]OLF]HQLRZ\FK PRJą E\ü SRELHUDQH RSáDW\ ]D GRVWDUF]DQLH Paliwa JD]RZHJR QD SRGVWDZLH SURJQR]RZDQHJR ]XĪ\FLD
Z\UDĪRQHJRZN:KXZ]JOĊGQLDMąFHJRFKDUDNWHU\VW\NĊpoboru Paliwa gazowego. :SURJQR]DFKXZ]JOĊGQLDVLĊ]JáRV]RQHSU]H]2GELRUFĊZ
WHUPLQLHQLHSyĨQLHMQLĪWU]\G]LHĞFL  GQLSRX]\VNDQLXLQIRUPDFMLRZLHONRĞFLSURJQR]RZDQHJR]XĪ\FLDQDGDQ\2NUHVUR]OLFzeniowy, istotne
zmiany w poborze Paliwa JD]RZHJR.RQLHF]QRĞüZQRV]HQLDRSáDWXVWDORQ\FKQDSRGVWDZLHSURJQR]RZDQHJR]XĪ\FLDQDVWĊSXMHQLHF]ĊĞFLHM
QLĪ
4.5.1.
FRPLHVLąFGOD2GELRUFyZ]Grup taryfowych: od BW-1.1 do BW-3.9, od BZ-1.1 do BZ-3.9, od BS-1.1 do BS-3.9, ]Z\áąF]HQLHP
Grup taryfowychNWyU\FKQD]ZDNRĔF]\VLĊR]QDF]HQLHPÄ7´,
4.5.2.
co siedem (7) dni kalendarzowych dla Odbiorców z Grup taryfowych od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7 oraz od BS-5 do BS-7.
4.6. -HĪHOLZZ\QLNXZQRV]HQLDRSáDWQDSRGVWDZLHSURJQR]RZDQHJR]XĪ\FLD SRZVWDQLHQDGSáDWDOXEQLHGRSáDWD]DSREUDQH3DOLZRJD]RZHWR
4.6.1.
QDGSáDWDSRGOHJD]DOLF]HQLXQDSRF]HWSáDWQRĞFLXVWDORQ\FKQDQDMEOLĪV]\2NUHVUR]OLF]HQLRZ\RLOH2GELRUFDQLH]DĪąGDMHM]wrotu,
4.6.2.
QLHGRSáDWDMHVWUR]OLF]DQDZSLHUZV]HMIDNWXU]HZ\VWDZLDQHM ]DQDMEOLĪV]\2NUHVUR]OLF]HQLRZ\
4.7. :SU]\SDGNXEUDNXPRĪOLZRĞFLGRNRQDQLD2GF]\WX26'] SU]\F]\QQLH]DOHĪQ\FKRG6SU]HGDZF\OXE26', LORĞüSREUDQHJRSU]H]2GELRUFĊ
3DOLZD JD]RZHJR MHVW XVWDODQD SU]H] 6SU]HGDZFĊ QD SRGVWDZLH V]DFXQNRZHJR ]XĪ\FLD WHJR 3DOLwa w kWh, z zastosowaniem zasad
zawartych w pkt. 4.15 Cennika.
4.8. :SU]\SDGNX]PLDQ\FHQ3DOLZDJD]RZHJRMDNUyZQLHĪZSU]\SDGNX]PLDQ\ Grupy taryfowej, w WUDNFLH2NUHVXUR]OLF]HQLRZHJRRSáDW\]D
dostarczone Paliwo JD]RZHSRELHUDVLĊZZ\VRNRĞFLSURSRUFMRQDOQHMGROLF]E\GQLRERZLą]\ZDQLDSRSU]HGQLFKLQRZ\FKFHQ-HĪHOL]XĪ\FLH
Z\QLND]]DSLVXXU]ąG]HQLDUHMHVWUXMąFHJRSU]HELHJJRG]LQRZHJRSREoru Paliwa JD]RZHJRRSáDW\]DGRVWDUF]RQHPaliwo JD]RZHXVWDODVLĊ
RGSRZLHGQLR GR LORĞFL ]XĪ\FLD ]DUHMHVWURZDQHJR SU]HG ]PLDQą FHQ RUD] LORĞFL PDOLZD JD]RZHJR SR ]PLDQLH FHQ MHĞOL 8PRZD QLH VWDQRZL
inaczej.
4.9. W przypadku, o którym mowa w pkt 4.8 Cennika, dRSXV]F]DVLĊSU]\MĊFLHGRUR]OLF]HĔLORĞFLZ\QLNDMąFHM]2GF]\WX2GELRUF\Z\NRQDQHJRZ
dniu zmiany ceny Paliwa JD]RZHJRLSU]HND]DQHJR6SU]HGDZF\ZWHUPLQLHSLĊFLX  GQLRGGQLDzmiany cen Paliwa gazowego, o ile Umowa
nie przewiduje innego terminu; pkt 4.21 i 4.22 Cennika VWRVXMH VLĊ RGSRZLHGQLR GR 2GELRUFyZ ]DNZDOLILNRZDQ\FK GR ZV]\VWNLFK Grup
WDU\IRZ\FK 8Z]JOĊGQLHQLH 2GF]\WX 2GELRUF\ Z\NRQDQHJR Z dniu zmiany cen PDOLZD JD]RZHJR QDVWĊSXMH Z IDNWXU]H Z\VWDZLRQHM SU]H]
6SU]HGDZFĊ]DFDá\2NUHVUR]OLF]HQLRZ\ZNWyU\PQDVWąSLáD]PLDQDFHQPaliwa gazowego.
4.10. 6SU]HGDZFD REFLąĪD 2GELRUFyZ NWyU]\ ]JáRVLOL ]DSRWU]HERZDQLH QD 3DOLZR JD]RZH RSáDWDPL SRQLHVLRQ\PL Z ]ZLą]NX ] Qiedotrzymaniem
SU]H]W\FK2GELRUFyZQDVNXWHNLFKG]LDáDQLDOXE]DQLHFKDQLD]JáRV]HĔ]DSRWU]HERZDQLDQDPaliwo gazowe w miejscach jego dostarczania,
ZHGáXJVWDZHNRSáDWSRELHUDQ\FKSU]H]ZáDĞFLZHJR2SHUDWRUD zgodnie z postanowieniami IRiESD lub IRiESP.
4.11. PURJQR]\]XĪ\FLDPaliw gazowych dla Odbiorców rozliczanych w Grupach taryfowych od BW-5 do BW-7, od BZ-5 do BZ-7 oraz od BS-5 do
BS-7 GRNRQXMH VLĊ QD SRGVWDZLH ZLHONRĞFL ]DPyZLHQLD URF]QHJR ]JRGQLH ] ]DVDGDPL RNUHĞORQ\PL Z 8PRZLH ELRUąF SRG XZDJĊ GDQH ]
pRUyZQ\ZDOQHJRRNUHVX5RNXXPRZQHJREH]SRĞUHGQLRSRSU]HG]DMąFHJRURNZNWyU\PGRNRQ\ZDQDMHVWSURJQR]D3URJQR]\]XĪ\FLDPaliw
JD]RZ\FKZ\UDĪDQHVąZN:K
4.12. 3URJQR]\]XĪ\FLDPaliwa gazowego dla Odbiorców rozliczanych w Grupach taryfowych od BW-1.1 do BW-3.9, od BZ-1.1 do BZ-3.9, od BS1.1 do BS-]Z\áąF]HQLHPGrup taryfowychNWyU\FKQD]ZDNRĔF]\VLĊR]QDF]HQLHPÄ7´GRNRQXMHVLĊQDSRGVWDZLH
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]XĪ\FLDPaliwa JD]RZHJRZSRUyZQ\ZDOQ\PRNUHVLHOXERNUHVDFK]DZLHUDMąF\FKVLĊZ przedziale od 365 dni (rok) do 1095 dni (3
ODWD  SRSU]HG]DMąF\FK GRNRQDQLH SURJQR]\ – GOD 2GELRUFyZ SRELHUDMąF\FK Paliwo gazowe przez co najmniej 365 dni
SRSU]HG]DMąF\FKGRNRQDQLHSURJQR]\
4.12.2. ĞUHGQLRURF]QHJR ]XĪ\FLD Paliwa gazowego – ustalonego jako iloczyn ĞUHGQLHJR RGELRUX GRERZHJR LORĞFL IDNW\F]QLH SREUDQHJR
PDOLZD JD]RZHJR SRG]LHORQHM SU]H] OLF]EĊ GyEWUZDQLD WHJR SRERUX ] XZ]JOĊGQLHQLHP charakterystyki poboru Paliwa gazowego i
VH]RQRZRĞFLSRERUXPaliwa gazowego) i liczby dób w Roku umownym – dla OdbiorcyZSRELHUDMąF\FKPaliwo gazowe przez mniej
QLĪGQLSRSU]HG]DMąF\FKGRNRQDQLHSURJQR]\
4.12.3. ĞUHGQLRURF]QHJR ]XĪ\FLD Paliwa gazowego – XVWDORQHJR QD SRGVWDZLH GHNODURZDQHJR SU]H] 2GELRUFĊ ]XĪ\FLD WHJR Paliwa
gazowego – dla Odbiorców, dla których dokonana zosWDQLH SLHUZV]D SURJQR]D ]XĪ\FLD Z UDPDFK ]DZDUWHM 8PRZ\ Z W\P GOD
2GELRUFyZ QRZR SU]\áąF]RQ\FK OXE JG\ QDVWąSLáD Z\PLDQD SU]\áąF]D VNXWNXMąFD ]ZLĊNV]HQLHP OXE ]PQLHMV]HQLHP PRĪOLZRĞFL
odbioru PDOLZDJD]RZHJRSU]H]2GELRUFĊ
W przypadku nieprzekazania pr]H] 2SHUDWRUD 2GF]\WX 26' LORĞü SREUDQHJR SU]H] 2GELRUFĊ Paliwa gazowego ustalana jest przez
6SU]HGDZFĊQDSRGVWDZLHV]DFXQNRZHJR]XĪ\FLDWHJRPaliwa gazowego Z\UDĪRQHJRw kWh, z zastosowaniem zasad zawartych w pkt 4.15
Cennika.
:SU]\SDGNXVWZLHUG]HQLDQLHSUDZLGáRZRĞFLZG]LDáDQLX8NáDGXSRPLDURZHJROXESU]\MĊFLDGRUR]OLF]HĔEáĊGQ\FKRGF]\WyZZVND]DĔ 8NáDGX
pomiarowego, które spowodRZDá\]DZ\ĪHQLHOXE]DQLĪHQLHQDOHĪQRĞFL]DSREUDQH3DOLZRJD]RZH6SU]HGDZFDSRXSU]HGQLPVSUDZG]HQLX
WDNLFK QLHSUDZLGáRZRĞFL OXE EáĊGQ\FK RGF]\WyZ SU]\ XG]LDOH ZáDĞFLZHJR 2SHUDWRUD MHVW ]RERZLą]DQ\ GRNRQDü NRUHNW\ XSU]HGQLR
wystawionych faktur.
W SU]\SDGNX JG\ ] SU]\F]\Q QLH]DOHĪQ\FK ]DUyZQR RG 6SU]HGDZF\, MDN L 2GELRUF\ GRV]áR GR QLH]DUHMHVWURZDQLD OXE QLHSUDZLGáRZHJR
zarejestrowania poboru PDOLZD JD]RZHJR Z 2NUHVLH UR]OLF]HQLRZ\P GR Z\OLF]HQLD NRUHNW\ IDNWXU SU]\MPXMH VLĊ ĞUHGQLRGRERZH ]XĪ\FLH
PDOLZDJD]RZHJRXVWDORQHQDSRGVWDZLHSUDZLGáRZR]PLHU]RQHJR SRERUX PDOLZDJD]RZHJR ZSRUyZQ\ZDOQ\PRNUHVLHSRPQRĪRQHSU]H]
OLF]EĊGQLZRNUHVLHNWyUHJRGRW\F]\NRUHNWD
Korekta faktur, o których mowa w pkt 4.14 Cennika, w przypadku:
4.16.1. ]DZ\ĪHQLD QDOHĪQRĞFL – REHMPXMH FDá\ 2NUHV UR]OLF]HQLRZ\ OXE RNUHV Z NWyU\P Z\VWĊSRZDá\ VWZLHUG]RQH QLHSUDZLGáRZRĞFL OXE
EáĊG\,
4.16.2. ]DQLĪHQLDQDOHĪQRĞFL– obejmuje ostatni Okres rozliczeniowy.
1DGSáDWDZ\QLNDMąFD]NRUHNW\UR]OLF]HĔSRGOHJD]DOLF]HQLXQDSRF]HWSáDWQRĞFLXVWDORQ\FKQDQDMEOLĪV]\2NUHVUR]OLF]HQLRZ\o ile Odbiorca
QLH]DĪąGDMHM]ZURWX1LHGRSáDWDMHVWUR]OLF]DQDQLHSyĨQLHMQLĪZSLHUZV]HMIDNWXU]HZ\VWDZLDQHM]DQDMEOLĪV]\2NUHVUR]OLF]HQLRZ\
: SU]\SDGNX JG\ 8NáDG SRPLDURZ\ VNáDGD VLĊ FR QDMPQLHM ] GZyFK XU]ąG]HĔ SRPLDURZ\FK UyZQROHJOH ]DLQVWDORZDQ\FK QD W\P VDP\P
SU]\áąF]X GR VLHFL JD]RZHM ]DVLODMąF\FK WĊ VDPą LQVWDODFMĊ – MHĞOL 8PRZD QLH VWDQRwi inaczej – Z UR]OLF]HQLDFK ] 2GELRUFą VWRVXMH VLĊ
QDVWĊSXMąFH]DVDG\
4.18.1. RSáDW\]DOHĪQHRGLORĞFLSREUDQHJRPDOLZDJD]RZHJRXVWDODVLĊQDSRGVWDZLHVXP\]PLHU]RQ\FKSU]H]XU]ąG]HQLD pomiarowHLORĞFL
pobranego Paliwa gazowego,
4.18.2. GODXVWDOHQLDRSáDW\ handlowej ]HVSyáXU]ąG]HĔ pomiarowych X]QDMHVLĊ]DMHGHQ8NáDGSRPLDURZ\
=DZ]QRZLHQLHGRVWDUF]DQLD3DOLZDJD]RZHJRSRZVWU]\PDQLXMHJRGRVWDUF]DQLD]SU]\F]\QOHĪąF\FKZ\áąF]QLHSRVWURQLH2GELRUFy, pobiera
VLĊ RSáDWĊ Z Z\VRNRĞFL UyZQRZDĪąFHM SRQRV]RQH SU]H] 6SU]HGDZFĊ NRV]W\ ]ZLą]DQH ]H ĞZLDGF]HQLHP WDNLHM XVáXJL SU]H] ZáDĞFiwego
OperatoraXVWDORQąZ jego Taryfie.
Rozliczanie Odbiorców zakwalifikowanych do Grup WDU\IRZ\FK NWyU\FK QD]ZD NRĔF]\ VLĊ R]QDF]HQLHP Ä7´ RGE\ZD VLĊ QD SRGVWDZLH
2GF]\WyZ2GELRUFyZGRNRQDQ\FKZZ\EUDQ\FKSU]H]2GELRUFĊWHUPLQDFK]JRGQLH]SRVWDQRZLHQLDPL pkt 3.9 Cennika.
Odbiorca, o którym mowa w pkt 4.20 CennikaMHVW]RERZLą]DQ\XGRVWĊSQLüUNáDGSRPLDURZ\ GR2GF]\WXVSUDZG]DMąFHJRNWyU\PRĪHE\ü
SU]HSURZDG]RQ\GRG]LHVLąWHJR  GQLDRG]DNRĔF]HQLDNDĪGHJR0LHVLąFDXPRZQHJR2GF]\WVSUDZG]DMąF\PRĪHE\üGRNRQDQ\WDNĪHSR
W\PWHUPLQLHMHĪHOL] SU]\F]\QQLH]DOHĪQ\FKRG6SU]HGDZF\GR2GF]\WXVSUDZG]DMąFHJRZWHUPLQLHRNWyU\PPRZDZ zdaniu pierwszym, nie
GRV]áR
: UD]LH GRNRQDQLD 2GF]\WX VSUDZG]DMąFHJR L VWZLHUG]HQLD ĪH LORĞü Paliwa gazoweJR XVWDORQD QD SRGVWDZLH 2GF]\WX VSUDZG]DMąFHJR
Z\UDĪRQDZP3) MHVWZLĊNV]DQLĪVXPD

LORĞFLZ\ND]DQHMZ2GF]\FLH2GELRUF\ Z\UDĪRQHMZP3), oraz

LORĞFL NWyUD PRJáDE\ E\ü SREUDQD SU]H] 2GELRUFĊ ] XZ]JOĊGQLHQLHP WHFKQLF]Q\FK PRĪOLZRĞFL RGELRUX Z RNUHVLH SRPLĊG]\ 2GF]\WHP
2GELRUF\L2GF]\WHPVSUDZG]DMąF\P Z\UDĪRQHMZP3),
ZyZF]DV XVWDOHQLH LORĞFL IDNW\F]QLH SREUDQHJR PDOLZD JD]RZHJR Z\UDĪRQHM Z P3) QDVWĊSXMH Z RSDUFLX R ZLHONRĞü Z\QLNDMąFą ] 2GF]\WX
sSUDZG]DMąFHJR SRPQLHMV]RQą R LORĞü NWyUD PRJáDE\ E\ü SREUDQD SU]H] 2GELRUFĊ ] XZ]JOĊGQLHQLHP WHFKQLF]Q\FK PRĪOLZRĞFL RGELRUX Z
RNUHVLHSRPLĊG]\2GF]\WHP2GELRUF\L2GF]\WHPVSUDZG]DMąF\P Z\UDĪRQąZP3).
:V\WXDFMLJG\ZLHONRĞüXVWDORQDQDSRGVWDZLH2GF]\WXVSUDZG]DMąFHJRMHVWQLĪV]DQLĪZLHONRĞüZ\QLNDMąca z Odczytu Odbiorcy, ustalenie
LORĞFLIDNW\F]QLHSREUDQHJRPDOLZDJD]RZHJRQDVWĊSXMHZ RSDUFLXRZLHONRĞüZ\QLNDMąFą]2GF]\WXVSUDZG]DMąFHJR
:UD]LH GRNRQDQLD 2GF]\WX 26' GRW\F]ąFHJR 2GELRUFyZ ]DNZDOLILNRZDQ\FK GR Grup WDU\IRZ\FK NWyU\FK QD]ZD NRĔF]\ VLĊ R]QDF]HQLHP
Ä7´ XVWDOHQLH LORĞFL PDOLZD JD]RZHJR QD NRQLHF 2NUHVX UR]OLF]HQLRZHJR Z NWyU\P VSRU]ąG]RQR 2GF]\W 26', QDVWĊSXMH QD ]DVDGDFK
RNUHĞORQ\FKZpkt 4.22 Cennika, stosowanych odpowiednio, przy czym postanowienia pkt 4.22 Cennika GRW\F]ąFH2GF]\WXVSUDZG]DMąFHJR
GRW\F]ą2GF]\WX26'
4.12.1.

4.13.

4.14.

4.15.

4.16.

4.17.
4.18.

4.19.

4.20.
4.21.

4.22.

4.23. W razie nieprzekazania Odczytu Odbiorcy, zgodnie z pkt 4.20 CennikaVWRVXMHVLĊpkt 4.15 Cennika.
4.24. 3U]HND]\ZDQLH2GF]\WyZ2GELRUF\QDVWĊSXMHRVRELĞFLHGURJąHOHNWURQLF]Qą OXEZIRUPLHSRGSLVDQHJRSU]H]2GELRUFĊRĞZLDGF]HQLDEąGĨZ
iQQ\VSRVyEGRSXV]F]RQ\GRVWRVRZDQLDSU]H]6SU]HGDZFĊ]XZ]JOĊGQLHQLHPZ\PDJDQ\FKGDQ\FK
4.25. Sprzedawca stosuje w rozliczeniach z Odbiorcami:
4.25.1. ceny Paliw gazowych LVWDZNLRSáDWhandlowych RUD]ZDUXQNLLFKVWRVRZDQLDZ\QLNDMąFH] Cennika oraz
4.25.2. VWDZNLRSáDWdystrybucyjnych OXESU]HV\áRZ\FK LZDUXQNLLFKVWRVRZDQLDZ\QLNDMąFHodpowiednio z Taryfy OSD lub Taryfy OSP, do
NWyUHJRVLHFL2GELRUFDMHVWSU]\áąF]RQ\
4.26. 2SáDWĊ]DĞZLDGF]RQąXVáXJĊNRPSOHNVRZąXVWDODVLĊMDNRVXPĊRSáDW\]DSREUDQH3DOLZRJD]RZHREOLF]RQej na podstawie pkt 4.27 Cennika
RUD] RSáDW G\VWU\EXF\MQ\FK OXE SU]HV\áRZ\FK Z\QLNDMąF\FK ] RERZLą]XMąFHM Taryfy ZáDĞFLZHJR 2SHUDWRUD, do którego Sieci Odbiorca jest
SU]\áąF]RQ\
4.27. 2SáDWĊ]DSREUDQH3DOLZRJD]RZHREOLF]DVLĊZHGáXJZ]RUX
O=
JG]LHSRV]F]HJyOQHV\PEROHR]QDF]DMą
O – RSáDWĊ]DSREUDQH3DOLZRJD]RZH>Z]á@,
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C×Q
+ S୦ × K
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C – FHQĊ3DOLZDJD]RZHJR>ZJUN:K@,
Q – LORĞüPaliwa JD]RZHJRGRVWDUF]RQHJRZ2NUHVLHUR]OLF]HQLRZ\P>ZN:K@REOLF]RQDZJSRQLĪszego wzoru:
JG]LHSRV]F]HJyOQHV\PEROHR]QDF]DMą

Q = Q ୫ଷ × W୩

Qm3 – LORĞüPDOLZDJD]RZHJRGRVWDUF]RQHJRZ2NUHVLHUR]OLF]HQLRZ\PZ\UDĪRQDZMHGQRVWNDFKREMĊWRĞFL>P3],
Wk – ZVSyáF]\QQLNNRQZHUVMLREOLF]DQ\MDNRLORUD]ZDUWRĞFLFLHSáDVSDODQLDP3 Paliwa gazowego i liczby 3,6.
Sh – VWDZNĊRSáDW\KDQGORZHM>Z]áPLHVLąF@,
K – OLF]EĊPLHVLĊF\Z2NUHVLHUR]OLF]HQLRZ\P
4.28. 2GELRUFD ]RERZLą]DQ\ MHVW GR ]DSáDW\ QD U]HF] 6SU]HGDZF\ PLHVLĊF]QHM RSáDW\ KDQGORZHM QDOLF]DQHM Z SHáQHM Z\VRNRĞFL ]D NDĪG\
UR]SRF]ĊW\ 0LHVLąF XPRZQ\ RGUĊEQLH ]D NDĪG\ 8NáDG SRPLDURZ\ 6WDZNL RSáDW KDQGORZ\FK ]DZDUWH Vą Z pkt 6 Cennika. W przypadku
ograniczenia lub wstrzymania dostarczania PDOLZDJD]RZHJR]SU]\F]\Q]DOHĪQ\FKRG2GELRUF\2GELRUFD]DFDá\RNUHVWDNLHJRRJUDQLF]HQLD
OXEZVWU]\PDQLDSRQRVLRSáDWĊKDQGORZąZSHáQHMZ\VRNRĞFL.
4.29. 2SáDWDKDQGORZDXVWDODQDMHVWGOD2NUHVyZUR]OLF]HQLRZ\FKRNUHĞORQ\FKZ&HQQLNX.
4.30. :SU]\SDGNX]PLDQ\Z\VRNRĞFLVWDZHNRSáDWKDQGORZ\FKZWUDNFLH2NUHVXUR]OLF]HQLRZHJRUyZQLHĪZSU]\SDGNX]PLDQ\Grupy taryfowej,
RSáDW\KDQGORZHXVWDODVLĊZZ\VRNRĞFLSURSRUFMRQDOQHMGROLF]E\GQL RERZLą]\ZDQLDSRSU]HGQLFKLQRZ\FKVWDZHN
4.31. :SU]\SDGNX2GELRUF\NWyUHJRLQVWDODFMH]DVLODQHVą]NLONX0LHMVFRGELRUXZNDĪG\P]QLFKMHVWRQUR]OLF]DQ\RGUĊEQLHna podstawie ceny
ZáDĞFLZHM GOD Grupy taryfowej, do której Odbiorca w tym Miejscu odbioru zRVWDá ]DNZDOLILNRZDQ\ ]JRGQLH ] &HQQLNLHP RUD] QD SRGVWDZLH
VWDZHNRSáDWZáDĞFLZ\FKdla Grupy taryfowej, GRNWyUHM2GELRUFD]RVWDá]DNZDOLILNRZDQ\]JRGQLH]TDU\IąZáDĞFLZHJR2SHUDWRUD, do którego
6LHFLMHVWSU]\áąF]RQ\
4.32. 6SU]HGDZFDREFLąĪD2GELRUFĊRSáDWami przewidzianymi w 7DU\ILHZáDĞFLZHJR2SHUDWRUDGRNWyUHJR6LHFL2GELRUFDMHVWSU]\áąFzony, lub w
IRiESD lub IRiESP, Z W\P RSáDWDPL G\VWU\EXF\MQ\PL RSáDWDPL SU]HV\áRZ\PL RSáDWDPL ]D SU]HNURF]HQLH 0RF\ XPRZQHM RSáDWDPL ] W\WXáX
QLHGRVWRVRZDQLD VLĊ SU]H] 2GELRUFĊ GR RJUDQLF]HĔ ZSURZDG]RQ\FK SU]H] ZáDĞFLZHJR 2SHUDWRUD RUD] LQQ\PL RSáDWDPL XVWDORQ\PL Z jego
taryfie, IRiESD lub IRiESP, na zasadach Z\QLNDMąF\FK]Taryfy ZáDĞFLZHJR2SHUDWRUD, IRiESD lub IRiESP.
4.33. : SU]\SDGNX JG\ QD ]OHFHQLH 2GELRUF\ 6SU]HGDZFD GRNRQD GRGDWNRZHJR Z\NUDF]DMąFHJR SR]D VWDQGDUG ZáDĞFLZ\ GOD GDQHM Grupy
taryfowej, rozliczenia, 6SU]HGDZFD NDĪGRUD]RZR SRELHUD RG 2GELRUF\ RSáDWĊ Z Z\VRNRĞFL  ]á, a w przypadku gdy takie rozliczenie
wymaga GRNRQDQLD GRGDWNRZHJR RGF]\WX QLHZ\QLNDMąFHJR ] KDUPRQRJUDPX RGczytowego ustalonego przez Operatora OXE 6SU]HGDZFĊ,
6SU]HGDZFDSRELHUDRG2GELRUF\RSáDWĊ]DGRGatkowy odczyt ZZ\VRNRĞFLZ\QLNDMąFHM]Taryfy Operatora.
5.

Bonifikaty i upusty
5.1. Za niedotrzymanie przez Operatora parametrów MDNRĞFLRZ\FK 3DOLZD JD]RZHJR RNUHĞORQ\FK Z 5R]SRU]ąG]HQLX V\VWHPRZ\P RUD] ]D
niedotrzymanie przez Operatora VWDQGDUGyZMDNRĞFLRZ\FKREVáXJL2GELRUFyZ2GELRUFRPSU]\VáXJXMąERQLILNDW\XVWDORQHZVSRVyELZWU\ELH
Z\QLNDMąF\]7DU\I\2peratora, do którego SLHFL2GELRUFDMHVWSU]\áąF]RQ\
5.2. :SU]\SDGNXQLHGRWU]\PDQLDSU]H]6SU]HGDZFĊVWDQGDUGyZMDNRĞFLRZ\FKREVáXJL Odbiorców2GELRUFRPSU]\VáXJXMąQDVWĊSXMąFHbonifikaty:
5.2.1.
]D RGPRZĊ XG]LHOHQLD QD ĪąGDQLH 2GELRUF\ LQIRUPDFML R ]DVDGDFK UR]OLF]HĔ RUD] R DNWXDOQ\FK Taryfach – Z Z\VRNRĞFL 
SU]HFLĊWQHJRZ\QDJURG]HQLDZ gospodarce narodowej w roku kalendarzowym SRSU]HG]DMąF\PURN, w którym Odbiorca Z\VWąSLá]
WDNLPĪąGDQLHPRJáRV]RQHJRSU]H]3UH]HVD*áyZQHJR8U]ĊGX6WDW\VW\F]QHJRZ']LHQQLNX8U]ĊGRZ\P5]HF]\SRVSROLWHM3ROVNLHM
„Monitor Polski”,
5.2.2.
]D SU]HGáXĪHQLH F]WHUQDVWRGQLRZHJR WHUPLQX UR]SDWU]HQLD ZQLRVNX OXE UHNODPDFML Z VSUDZLH ]DVDG UR]OLF]HĔ L XG]LHOHQLD
RGSRZLHG]L ]D NDĪG\ G]LHĔ ]ZáRNL – Z Z\VRNRĞFL  SU]HFLĊWQHJR Z\QDJURG]HQLD Z gospodarce narodowej w roku
NDOHQGDU]RZ\P SRSU]HG]DMąF\P URN Z NWyU\P 2GELRUFD ]áRĪ\á WDNL ZQLRVHN OXE UHNODPDFMĊ, przy czym w przypadku wniosku lub
UHNODPDFML Z\PDJDMąF\FK SU]HSURZDG]HQLD NRQWUROL OXE GRNRQDQLD SRPLDUyZ WHUPLQ F]WHUQDVWRGQLRZ\ MHVW OLF]RQ\ RG GQLD
]DNRĔF]HQLDW\FKNRQWUROLOXESRPLDUyZ
5.3. :DUXQNLHPRWU]\PDQLDSU]H]2GELRUFĊERQLILNDW\RNWyUHMPRZDZ pkt 5.2 CennikaMHVWZ\VWąSLHQLH]SLVHPQ\PZQLRVNLHPGR6SU]HGDZF\
Sprzedawca udziela lub odmawia udzielenia bonifikaty w WHUPLQLHGQLRGGQLD]áRĪHQLDZQLRVNXSU]H]2GELRUFĊ

6.

&HQ\LRSáDW\Kandlowe
6.1. Ceny za Paliwo gazowe RUD]VWDZNLRSáDWKDQGORZ\FK:
6.1.1.
dla Odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego – Grupy taryfowe o symbolu BW:
Grupa
taryfowa
BW-1.1
BW-1.2
BW-1.12T
BW-2.1
BW-2.2
BW-2.12T
BW-3.6
BW-3.9
BW-3.12T
BW-4
BW-5
BW-6
BW-7
6.1.2.

Ceny za Paliwo gazowe
EH]DNF\]\]]HURZąVWDZNąDNF\]\OXE SU]H]QDF]RQHGRQDSĊGX
XZ]JOĊGQLDMąFHzwolnienia od akcyzy
silników spalinowych
[gr/kWh]
[gr/kWh]
10,011
12,989
10,011
12,989
10,011
12,989
10,011
12,989
10,011
12,989
10,011
12,989
10,011
12,989
10,011
12,989
10,011
12,989
10,011
12,989
9,991
12,969
9,727
12,705
9,594
12,572

przeznaczone do
FHOyZRSDáRZ\FK
[gr/kWh]
10,373
10,373
10,373
10,373
10,373
10,373
10,373
10,373
10,373
10,373
10,353
10,089
9,956

dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Ls) – Grupy taryfowe o symbolu BZ
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6WDZNLRSáDWKDQGORZ\FK
>]áP-c]
3,30
4,22
6,38
5,40
6,28
8,67
6,28
7,89
9,86
15,85
121,00
143,00
297,00

Ceny za Paliwo gazowe
Grupa
taryfowa

BZ-1.1
BZ-1.2
BZ-1.12T
BZ-2.1
BZ-2.2
BZ-2.12T
BZ-3.6
BZ-3.9
BZ-3.12T
BZ-4
BZ-5
BZ-6
BZ-7

EH]DNF\]\]]HURZąVWDZNąakcyzy
OXEXZ]JOĊGQLDMąFH]ZROQLHQLDRG
akcyzy
[gr/kWh]
10,011
10,011
10,011
10,011
10,011
10,011
10,011
10,011
10,011
10,011
9,991
9,727
9,594

SU]H]QDF]RQHGRQDSĊGX
silników spalinowych

przeznaczone do celów
RSDáRZ\FK

[gr/kWh]
13,174
13,174
13,174
13,174
13,174
13,174
13,174
13,174
13,174
13,174
13,154
12,890
12,757

[gr/kWh]
10,395
10,395
10,395
10,395
10,395
10,395
10,395
10,395
10,395
10,395
10,375
10,111
9,978

dla Odbiorców gazu ziemnego zaazotowanego (podgrupy Lw) – Grupy taryfowe o symbolu BS
Ceny za Paliwo gazowe
Grupa
bez DNF\]\]]HURZąVWDZNąDNF\]\OXE
SU]H]QDF]RQHGRQDSĊGX
przeznaczone do celów
taryfowa
XZ]JOĊGQLDMąFH]ZROQLHQLDRGDNF\]\
silników spalinowych
RSDáRZ\FK
[gr/kWh]
[gr/kWh]
[gr/kWh]
BS-1.1
10,011
13,135
10,391
BS-1.2
10,011
13,135
10,391
BS-1.12T
10,011
13,135
10,391
BS-2.1
10,011
13,135
10,391
BS-2.2
10,011
13,135
10,391
BS-2.12T
10,011
13,135
10,391
BS-3.6
10,011
13,135
10,391
BS-3.9
10,011
13,135
10,391
BS-3.12T
10,011
13,135
10,391
BS-4
10,011
13,135
10,391
BS-5
9,991
13,115
10,371
BS-6
9,727
12,851
10,107
BS-7
9,594
12,718
9,974

Stawki RSáDW
handlowych
>]áP-c]
3,30
4,22
6,38
5,40
6,28
8,67
6,28
7,89
9,86
15,85
121,00
143,00
297,00

6.1.3.

7.

6WDZNLRSáDW
handlowych
>]áP-c]
3,30
4,22
6,38
5,40
6,28
8,67
6,28
7,89
9,86
15,85
121,00
143,00
297,00

3RVWDQRZLHQLDNRĔFRZH
7.1. 6SU]HGDZFD MHVW XSUDZQLRQ\ GR ]PLDQ\ &HQQLND Z FDáRĞFL OXE Z F]ĊĞFL Z W\P GR ]PLDQ\ Z\VRNRĞFL FHQ OXE VWDZHN RSáDW lub do
ZSURZDG]HQLDQRZHM7DU\I\]DVWĊSXMąFHM&HQQLNZV]F]HJyOQRĞFLZSU]\SDGNDFKZVND]DQ\FKZ8PRZLHlub Ogólnych Warunkach Umowy,
DWDNĪHZSU]\SDGNX
7.1.1.
]PLDQ\ VWDQX SUDZQHJR PDMąFHM ZSá\Z QD Z\NRQ\ZDQLH 8PRZ\ Z W\P ]PLDQ\ GRW\F]ąFHM SURZDG]HQLD rR]OLF]HĔ z odbiorcami
paliw gazowych;
7.1.2.
zmiany Taryfy OSD, Taryfy OSP, IRiESD lub IRiESP;
7.1.3.
NRQLHF]QRĞFL UHDOL]DFML RERZLą]NyZ Z\QLNDMąF\FK ] GHF\]ML 3UH]HVD 85( OXE LQQHJR RUJDQX DGPLQLVWUDFML SXEOLF]QHM OXE Z\URNX
VąGRZHJR
7.1.4.
SRGMĊFLDSU]H]6SU]HGDZFĊGHF\]MLo zmianie Z\VRNRĞFLFHQOXEVWDZHNRSáDW REMĊW\FK&HQQLNLHP;
7.1.5.
X]DVDGQLRQHMSRWU]HE\X]XSHáQLHQLDXV]F]HJyáRZLHQLDOXEGRSUHF\]RZDQLDSRVWDQRZLHĔCennika;
7.1.6.
SRGMĊFLDSU]H]6SU]HGDZFĊGHF\]MLR]PLDQLH*UXSWDU\IRZ\FKOXENU\WHULyZNZDOLILNDFMLGRW\FKJUXS
7.2. :SU]\SDGNXQLH]DDNFHSWRZDQLDWUHĞFL&HQQLND]PLDQGRQLHJROXENROHMQHJRFHQQLNDZSURZDG]RQHJRSU]H]6SU]HGDZFĊ do stosowania w
UR]OLF]HQLDFK ] 2GELRUFą ZPLHMVFH QLQLHMV]HJR &HQQLND 2GELRUFDPD prawo do wypowiedzenia Umowy w terminie czternastu (14) dni od
GQLD RWU]\PDQLD &HQQLND MHJR ]PLDQ OXE NROHMQHJR FHQQLND ] ]DFKRZDQLHP PLHVLĊF]QHJR WHUPLQX Z\SRZLHG]HQLD ]H VNXWNLHP QD NRQiec
PLHVLąFDNDOHQGDU]RZHJRQDVWĊSXMąFHJRSRPLHVLąFX]áRĪHQLDZ\SRZLHG]HQLD:WUDNFLHRNUHVXZ\SRZLHG]HQLD]DVWRVRZDQLHEĊG]LHPLDá
&HQQLNZW\PXZ]JOĊGQLDMąF\]PLDQ\OXENROHMQ\FHQQLN.
7.3. :GQLXZHMĞFLD&HQQLNDZĪ\FLHOdbiorc\]RVWDMą]DNZDOLILNRZDQL do Grup taryfowych ustalonych w Cenniku zgodnie z zasadami kwalifikacji
do Grup taryfowych uregulowanymi w pkt 3 &HQQLND]XZ]JOĊGQLHQLHP QDVWĊSXMąF\ch zasad:
7.3.1.
Odbiorcy zakwalifikowani na podstawie Taryfy nr 5 do grup taryfowych od W-1.1 do W-5, od Z-1.1 do Z-6 oraz od S-1.1 do S-6,
zostaMą ]DNZDOLILNRZDQLGR*UXSWDU\IRZ\FKNWyU\FKR]QDF]HQLH]DZLHUDZVRELHGRW\FKF]DVRZąQD]ZĊJUXS\WDU\IRZHMZáDĞFLZHM
GODGDQHJR2GELRUF\QDSRGVWDZLH7DU\I\QUGRGDWNRZRSRSU]HG]RQąOLWHUąÄ%´.
7.3.2.
Odbiorcy zakwalifikowani na podstawie Taryfy nr 5:

do grup taryfowych: W-6A, W-6B lub W-6C – zostaMą zakwalifikowani do Grupy taryfowej BW-6,

do grup taryfowych: W-7A, W-7B lub W-7C – zostaMą zakwalifikowani do Grupy taryfowej BW-7,

do grup taryfowych: Z-7A lub Z-7B – zostaMą zakwalifikowani do Grupy taryfowej BZ-7,

do grup taryfowych: S-7A lub S-7B – zostaMą zakwalifikowani do Grupy taryfowej BS-7.
7.3.3.
Odbiorcy zakwalifikowani na podstawie Taryfy nr 5 do grup taryfowych: od W-8A do W-8C, Z-8 lub S-8 D WDNĪH 2GELRUF\
zakwalifikowani na podstawie Taryfy nr 5 do grup taryfowych, których oznaczHQLH UR]SRF]\QDáR VLĊ RG OLWHU\ E lub L, zostaMą
]DNZDOLILNRZDQL GR *UXS\ WDU\IRZHM ZáDĞFLZHM ]H Z]JOĊGX QD IDNW\F]QH OXE ]DGHNODURZDQH ZLHONRĞFL 0RF\ XPRZQHM, z
XZ]JOĊGQLHQLHPURG]DMXSRELHUDQHJRPaliwa gazowego.
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