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I. INFORMAq'E OGOLNE

1.1. Niniejsza taryfa zawiera rodzaje, wysoko5i oraz warunki stosowania:

a. cen za gaz ziemny wysokometanowy, zwany dalej .,paliwem gazowym",

b. stawek oplat za uslugi dystrybucji,

c. stawek oplat abonamentowych,

d. bonifikat,

e. oplat za niedotrzymanie standard6w jako5ciowych obslugi Odbiorc6w,

f. oplat za nielegalny po6r paliw gazowych,

g. stawek oplat za przylEczenie do sieci Spaedawcy,

h. stawek oplat pobieranych za dodatkowe uslugi lub czynnoSci wykonywane na dodatkowe

zlecenie Odbiorc6w.

L.Z. TaMa obowiqzuje Odbiorc6w obslugiwanych przez przedsiqbiorstwo energetyczne AVRIO MEDIA

sp. z o.o. z siedzibqw Poznaniu.

1.3. Taryfq stosuje siq w rozliczeniach z Odbiorcami i podmiotami ubiegajqcymi siq o przylqczenie do

sieci Spzedawcy, stosownie do zakresu 5wiadczonych uslug i zawartych um6w oraz w zakresie

nielegalnego poboru paliw gazowych.

1.4. Taryfa uwzglqdnia postanowienia:

a. ustawy z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504

i Nr 203, poz. 1966, 220A4 r. Nr 29, po2.257, Nr 34, po2.293, Nr 91, po2.875, Nr 96, poz. 959

i Nr 173, poz. 1808 orazz 2005 r. Nr 62, poz. 552, Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462),

b. rozpozqdzenie Ministra Gospodarki i Prary z 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegolowych zasad

ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz rozliczef w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z 20O4 r.

Nr 277, poz.2750),

c. rozporzqdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z 6 kwietnia 2004 r. w sprawie

szczeg6lowych warunk6w przylqczenia do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz. U.

zZAO4 r. Nr 105, po2.1113),

d. rozpon4dzenia Rady Ministr6w z 11 marca 2003 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu

wprowadzania ograniczeri w spzeda2y paliw stalych lub cieklych oraz w dostarczaniu i poborze

paliw gazowych, energii eleKrycznej lub ciepla (Dz. U. 22003 r. Nr 59, poz. 518 orazz 2006 r.

Nr 12, poz. 69).

1.5. Ustalone w taryfie ceny i stawki optat oraz oplaty nie zawierajq podatku od towar6w i uslug (VAT).

W odniesieniu do nich podatek od towar6w i uslug nalicza siq zgodnie z obowiqzujqcymi pzepisami

prawa podatkowego.

1.6. Ceny i stawki oplat za dostarczanie paliw gazowych ustalone zosta{y z uwzglqdnieniem standard6w

jako$ciowych okre5lonych w 5 22 rozponqdzenia, o kt6rym mowa w pK 1,4. lit. c. Stawki optat
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za pzytqu:enie do sieci ustalono dla standardowych element6w sieci okreSlonych w $ L7

rozpnqdzenia, o K6rym mowa w pkt 1.4lit. b.

t.7. W przypadku zawarcia miedzy Odbiorcq i Spaedawc4 paliw gazowych umowy specjalnej zwiqzanej

ze szczeg6lnymi warunkami sprzeda2y paliw gazowych lub Swiadczenia uslug dystrybucjidopuszcza

siq stosowanie cen i stawek optat oraz zasad rozliczef odmiennych ni2 zawafte w niniejszej taryfie.

1.8. Warunki spzeda2y lub dystrybucji paliw gazowych, o kt6rych mowa w pkt L.7. dotyczq

w szczeg6lno6ci:

a) niestandardowych parametr6w dostarczanego paliwa gazowego, w szczeg6lno6ci jako6ci

dostarczanego paliwa gazowego.

b) krotkotrwalego odbioru znacznych ilo6ci paliw gazowych,

c) niestandardowych warunk6w dostarczania paliw gazowych, Swiadczenia uslug dystrybucji

i obstugi odbiorc6w,

d) spelnienia przez odbiorcq funkdi regulacyjnych dla sieci gazowej.

1.9. Dla wszystkich grup taffowych zamawianie mocy oraz odczff wskazafi uklad6w pomiarowych

a dokonywane sa z zaokrqgleniem do 1 m3 /h. Je2eli pomiar paliwa gazowego odbywa siq przy

ci6nieniu r6wnym lub ni2szym 2,5 kPa nadci5nienia, w6wczas dla cel6w rozliczeniowych I m3 paliwa

gazowego odczytany na gazomiezu zr6wnany jest taryfowo z I m3 normalnym.

W / /
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2. DEFINIC.'E

2.L. Sprzedawca - AVRIO MEDIA sp. z o.o, z siedzibq w Poznaniu.

7.7. Odbiorca - ka2dy, Ko otzymuje lub pobiera paliwo gazowe na podstawie umovvy ze Spzedawcq.

2,3. Umowa - zawarta pomiedzy Spzedawc4 i Odbiorcq umowa o przylqczenie, umowa o Swiadczenie

ustug dystrybucji lub umowa spzeda2y paliw gazowych'

7.4. Sie6 sprzedawcy - siei gazowa slu2qca do dystrybudi paliw gazowych o ci6nieniu nie wyzszym

ni2 0,5 MPa.

2.5. Uklad pomiarowy - gazomieze i inne unqdzenia pomiarowe lub rozliczeniowo-pomiarowe,

a tak2e uklady polqczeri miqdzy nimi, slu2qce do pomiaru ilo6ci pobieranego paliwa gazowego

i dokonywania rozliczefi.

2.6. Prgylqcze odcinek sieci gazowej od gazociqgu zasilaj4cego do kurka gl6wnego

z zabezpieueniem wlqcznie, stu2Ecy do przylqczania instalacji gazowej znajdujqcej siq na terenie

iw obiekcie Odbiorry.

2.7. Instalacja gazowa - urzqdzenia gazowe z ukladami polqczeri miqdzy nimi, zasilane z sieci

gazowej, znajdujqce siq na terenie i w obiekcie Odbiorcy.

2.8. Metr sze6cienny normalny (mt) * jednostka rozliczeniowa, oznaczajqca iloSi suchego paliwa

gazowego zawaft4 w objqtoSci 1 m3 pzy ciSnieniu 101,325 kPa i temperatuae 273,L5 K (0o C).

2.9 Moc umowna - maksymalna godzinowa mo2liwo6i odebrania paliwa gazowego w danym roku

okre5lona w umowie sprzeda2y paliw gazowych lub w umowie o Swiadczenie uslugi dystrybucji.

3. ROZUCZANIE ODBIORCOW - POSTANOWIENIA OGOTNE

3,1. Zasady kwalifikacji odbiorc6w do grup taryfowych

3.1.1. Odbiorc6w kwalifikuje siq do grup taryfowych w zale2noSci od mocy umownej oraz rocznej

iloSci pobieranego gazu.

3.1.2. Zgodnie z kryteriami okreSlonymi w pK 3.1.1 Odbiorc6w kwalifikuje siq do nastqpujqcych

grup taryfowych:

Grupa taryfowa
Moc godzinowa

b [m3/hl

Pob6r roczny

a [m3/rok]

w-1 b<10 a<1500

w-2 b<10 a>1500

w-3 10<b<60

w-4 50<b<550

w-5 b>550
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3.1.3. Moc umowna, kt6ra jest kryterium kwalifikowania Odbiorc6w paliw gazowych do grup

taryfowych okre6lona jest w umowie spzeda2y.

3.1.4. Jako kryterium kwalifikowania Odbiorc6w do danej grupy taryfowej przyjmuje siq:

a) dla Odbiorc6w pobieraj4cych nie wiqcej ni2 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego

rocznA iloii pobieranego paliwa gazowego.

b) dla Odbiorc6w pobierajacych powy2ej 10 m3/h gazu ziemnego wysokometanowego * wielkoii

mocy umownej okreSlonq w umowie sprzeda2y,

3.1.5. Ilo6f rocznego poboru paliwa gazowego, o kt6rej mowa w pkt 3.1.4. lit, a) okre6lana jest

nastqpujqco:

a) dla Odbiorc6w pobieraj4cych paliwo przez caly rok umowny bezpo6rednio poprzedzalqry rok

obowiqzywania tarfi - ilo6i m3 paliwa gazowego faKycznie pobrana w tym roku,

b) dla Odbiorc6w, K6rzy rozpoczqli pob6r paliwa gazowego w ciqgu roku popzedzajqcego rok

obowiqzywania taryfu - jako iloczyn Sredniego odbioru dobowego (iloSci faktycznie pobranego

paliwa gazowego podzielonej przez liczbq d6b trwania tego poboru) i iloSci dni w roku,

z uwzglqdnieniem charakterystyki poboru.

c) dla Odbiorc6w K6rzy rozpoaqli pob6r paliwa gazowego w trakcie roku obowiqzywania taryfy -

zadeklarowany przez odbiorcq roczny pob6r paliwa gazowego wynikajEcy z nominalnych mocy

godzinowych zainstalowanych urzqdzei z uwzglqdnieniem charakterystyki odbioru.

3.1.6. Odbiorcy kwalifikujEcy siq do grupy taryfowej W - 3 wyposa2eni w urzqdzenia pomiarowe

bez ciqglej rejestradi mocy mogfu po uzgodnieniu ze Spzedawc4 byi rozliczani wedlug

cen i stawek oplat wlaSciwych dla grupy taryfowej W - 2

3.2. Og6lne zasady rozliczania odbiorc6w

3.2.1. Ceny paliw gazowych ustalone w taffie odpowiadajq nominalnemu cieplu spalania

w wysoko6ci 39,5 MJ/m3 dla gazu ziemnego wysokometanowego (GZ-50)E.

WartoSi ciepla spalania paliw gazowych dostarczanych do Odbiorc6w grup taryfowych

W-l i W-2 uwa2a siq za zachowan4 je5lijego warto6i mie6ci sie w pzedziale: 38,31 -

40,49 MJ/m3.

Pozostale parametry paliw gazowych odpowiadajq parametrom jako6ciowym okre6lonym

w $ 22 rozpozqdzenia, o K6rym mowa w pkt 1.4lit. c.

3.2.2. Przy dostawie paliwa gazowego o cieple spalania innym ni2 okreSlone w pK 3.2.1. cena

paliwa gazowego podlega korekcie wspolczynnikiem korygujqcym, obliczanym wg wzoru:
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X *
H ri,
H r n ,

gdzie: X-wsp6lczynnikkorygujqcy,

Hss, - cieplo spalania dostarczonego paliwa gazowego [MJ/m3],

H5n - noffiinalne cieplo spalania [MJ/m3] (w wysokoSci okre6lonej w pK 3.2.1.).

3.2.3. Ciepto spalania dostarczonego paliwa gazowego (H56,) oblicza siq jako Sredniq arytmetycznq

z wielko6ci wynikajqcych z pomiar6w ciepla spalania dokonanych przez Spnedawcq

w danym miesiqcu w wyznaczonych punktach sieci, z zastrzezeniem pK 3.2.4.

3.2.4. W przypadku gdy Odbiorca zainstaluje urzqdzenie, uzgodnione ze Spnedawcq i pzez niego

sprawdzone, umo2liwiajqce okre5lenie ciepta spalania dostarczonego paliwa gazowego

w okresie rozliczeniowym, w6wczas cieplo spalania tego paliwa gazowego okreSlane jest na

podstawie wskazafi tego urzqdzenia.

3.2.5. Postanowienia pK 3.2.2. - 3.2.3. nie maJq zastosowania do Odbiorc6w pobierajqcych nie

wiqcej ni2 10 m37h gazu ziemnego wysokometanowego.

3.2,6. Spzedawca dokonuje rozlic::efi za pobrane paliwa gazowe oraz Swiadczone uslugi

dystrybucji na podstawie wskazaf ukladu pomiarowego w okresach rozliczeniowych

ustalonych w umowie. Je2eli umowy nie stanowiq inaczej, rozliczenia z Odbiorcami

dokonywane sA w nastepujqrych okresach:

dla Odbiorc6w zakwalifikowanych do grup taryfowych W-1- w okresach nie dlu2szych

ni2 L2 miesiqcy kalendarzowych,

dla Odbiorc6w zakwalifikowanych do grup taryfowych W-2 - w okresach nie dlu2szych

ni2 6 miesiqcy kalendarzowych,

c) dla Odbiorc6w zakwalifikowanych do grup taryfowych W-3, W-4, W-5 - co miesiqc.

3.2.7. W okresach, o K5rych mowa w pkt 3.2.6. mogq byi pobierane optaty za paliwo gazowe na

podstawie prognozowanego zu2ycia. Konieczno6i wnoszenia oplat ustalonych na podstawie

prognozowanego zu2ycia paliwa gazowego nastqpuje nie czq6ciej ni2:

a) dla Odbiorc6w grup taryfowych W-1, W-2 - co miesiqc,

b) dla Odbiorc6w grup taryfowych od W-3 do W-5- co 7 dni kalendazowych.

3.2.8. Je2eli w wyniku wnoszenia oplat na podstawie prognozowanego zu2ycia, o K6rym mowa

w pkt 3.2.7. powstanie nadplata lub niedoplata za pobrane paliwo gazowe w5wczas:

a) nadplata podlega zaliczeniu na poczet platnoSci ustalonych na najbli2szy okres rozliczeniowy,

o ile Odbiorca w terminie 7 dni kalendarzowych od daty poinformowania o nadplacie nie

za2qdajej zwrotu,

b) niedoplata jest rozliczana w pierwszej faKuze za najbli2snl okres rozliczeniowy.

a)

b)
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3.2.9. Prognozy zu4cia paliw gazowych dokonuje siq na podstawie danych z por6wnywalnego

okresu roku umownego poprzedzajqcego rok, w K6rym dokonywana jest prognoza.

W przypadku nowych Odbiorc6w lub Odbiorc6w kwalifikujqrych siq do innej grupy

taryfowej ni2 grupa, do kt6rej zakwalifikowani byli dotychczas, na podstawie okre5lonego

pnez Spzedawcq Sredniego rocznego zuapia w grupie taryfowej, do kt6rej zostanq

zakwalifikowani.

3.2.10. Dla Odbiorcy zakwalifikowanego do grupy taryfowej W-1, w przypadku pzekroczenia

(zwiqkszenia) w danym roku umownym zu2ycia paliwa gazowego ponad iloSi rocznego

poboru, na podstawie K6rej Odbiorca zostal zakwalifikowany do grupy taryfowej, od

poczqtku okresu rozliczeniowego, w K6rym nastqpilo takie pzekroczenie Odbiorca

rozliczany jest wedlug cen i stawek optat wla6ciwych dla grupy taryfowej, do K6rej

powinien byd zahrvalifikowany ze wzglqdu na wielko6i zuirycia paliwa gazowego w tym

roku.

3.2.11. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowo6ci w dzialaniu ukladu pomiarowego lub przyjqcia

do rozliczeri blqdnych odczyt6w wskazaf ukladu pomiarowego, kt6re spowodowaly

zawlzenie nale2noSci za pobrane paliwo gazowe, Spzedawca jest obowiqzany dokonai

koreKy upzednio wystawionych faKur.

3.2.L2. Korekta faktur, o kt6rych mowa w pkt. 3.2.11. obejmuje okres rozliczeniowy lub

w pnypadku udokumentowania nie objety przedawnieniem okres, w K6rym wystqpowaly

stwierdzone nieprawidlcwo6ci lub btedy.

3.2.13. Nadplata wynikajqca z korekty rozliczef podlega zaliczeniu na poczet platnoSci ustalonych

na najbli2szy okres rozliczeniowy, chyba 2e Odbiorca za2qdajej zwrotu.

3.2.L4. le6li umowa nie stanowi inaczej w przypadku, gdy z przyrzyn niezale2nych od Spzedawcy

jak i Odbiorry nastqpilo uszkodzenie lub utrata ukladu pomiarowego, K6ry nie

zarejestrowal poboru paliwa gazowego w okresie rozliczeniowymt za ilo66 stanowiqcq

podstawq ustalenia nale2no5ci za pobrane paliwo gazowe przyjmuje siq:

a) ilo6i paliwa gazowego pobranq w analogicznym okresie rozliczeniowym roku popzedniego,

przy czym uwzglqdnia siq w takim przypadku sezonowo6f oraz inne udokumentowane

okolicznoSci majqce wplyw na wielkoSi poboru,

b) je2eli nie mo2na ustalii poboru paliwa gazowego zgodnie z lit. a) - iloSi paliwa gazowego

zmiezonq pzez uktad pomiarowy w nastqpnym okresie rozliczeniowym, pr4 czym uwzglgdnia

siq w takim prrypadku sezonowo5i oraz inne udokumentowane okoliczno6ci maj4ce wptyw na

wielkoii poboru,

c) je2eli nie moina ustalii poboru paliwa gazowego zgodnie z lit. a) lub lit. b) - ilo56 stanowiqcq

iloczyn liczby godzin w okresie rozliczeniowym i mory umownej okreSlonej

w umowie.
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3.2.15. W przypadku, gdy uklad pomiarovry sklada siq z co najmniej z dw6ch gazomierzy

r5wnolegle zainstalowanych na tym samym przylqczu - jeSli umowa nie stanowi inaczej -

do rozliceef z odbiorcq stosuje siq nastqpujqce zasady:

a) oplaty zalezne od ilo6ci pobranego paliwa gazowego ustala siq na podstawie sumy

zmiezonych pn:ez gazomiene ilo5ci pobranego paliwa,

b) oplate zale2nE od mocy ustala siq na podstawie sumy mocy gazomiezy,

c) miesiqcznq oplatq abonamentowq ustala siq dla tego ukladu pomiarowego.

4. SZCZEGOTOWE ZASADY ROZITCZEN

4.1. Szeeg5lowe zasady rozliczeli w obrocie paliwami

4.1.1. Za pobrane paliwo gazowe Odbiorca zobowiEzany jest do zaplacenia optaty stanowiqcej

iloczyn ilo6ci pobranych m3 paliwa gazowego ijego ceny.

4.I.?.. Ilo56 odebranego przez Odbiorcq paliwa gazowego ustalana jest na podstawie wskazaf

ukladu pomiarowego.

4.1.3. Ceny paliw gazowych zamieszczono w pkt 9.1.

4.L.4. Odbiorca paliw gazowych, niezale2nie od cyklu rozliczeniowego, zobowiqzany iest

do zaplacenia na rzecz Sprzedawcy miesiqcznej oplaty abonamentowej. Oplaty

abonamentowe pobierane sq w pelnej wysoko6ci za ka2dy miesiqc. Stawki optat

abonamentowych zamieszczone w pkt 9.1 odnoszq siq do ka2dego ukladu pomiarowego.

4.1,5. Optata abonamentowa zwiqzana jest w szczeg6lno6ci ze iwiadczeniem uslug w zakresie

handlowej obslugi odbiorc6w, polegajqcej na odczfiwaniu wskazaf uktad6w

pomiarowych, wystawianiu faKur, obliczaniu i pobieraniu nalezno6ci za dostarczone paliwo

gazowe, a tak2e czynnoSciach zwiqzanych z kontrol4 uklad6w pomiarowych,

dotrzymywaniem warunk6w um6w i prawidlowo6ci rozliczeri.

4.1.6. W przypadku zmiany stawek oplat abonamentowych w trakcie miesi4ca oplaty pobierane

sa w wysoko$ci proporcjonalnej do ilo5ci dni obowiqzywania popzednich i nowych stawek.

4.2. Szczeg6lowe zasady rozlieef za uslugi dystrybucji

4.2.t. Spzedawca 5wiadczy uslugi dystrybucji paliw gazovvych ka2demu Odbiorcy przylqczonemu

do jego sieci zgodnie z zawartE umowq spzeda2y'

4.2.2. Dla Odbiorc6w zakwalifikowanych do grup taryfowych W-1, W-2 optaty za uslugi

dystrybucji oblicza siq wedlug wzoru:

O"s=StsxQ*Ors
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gdzie:

O.n -oplata za uslugi dystrybucji [zl]

S,n - stawka oplaty zmiennej grupowej za pzeslane paliwo gazowe w [ztlm3]

Q - ilo6i dystrybuowanego paliwa gazowego w [m3]

O,n - oplaty stala grupowa ustalona dla danej grupy taryfowej w lzllm-c]

4.2.3. Odbiorcy grup taryfowych W-3, W-4, W-5 obci42ani sq oplatq za Swiadczon4 im uslugq

dystrybucji obliczonq wg wzoru:

On=Stn*Q*Sss*Mp*T

gdzie:

On - oflata za uslugi dystrybucji [zl]

Szs - stawka optaty zmiennej grupowej za uslugi dystrybucji paliwa gazowego,

(odpowiednio dla okres6w, o ktorych mowa w pkt 3.2.5. do pkt 3.2.L4.) w lzflm3]

Q - ilo5i dystrybuowanego paliwa gazowego (dla okres6w, o kt6rych mowa w pkt 3.2.6.

do pK 3.2.L4.) w [m3]

S* - stawka optaty stalej w [z.l/(m3/h) za ka2dqgodzinq okresu rozliczeniowego],

Mo - moc umowna w [m3/h]

T - iloSi godzin w okresie rozliczeniowym.

4.2.4. Za moc umowne przyjmuje sig:

a) w przypadku, gdy uklad pomiarowy wyposa2ony jest w uzqdzenia rejestrujqce pzebieg

godzinowego poboru paliwa gazowego - umownq moc godzinowA w danym roku ustalonQ

w umowie,

b) w przypadku, gdy uklad pomiarowy nie jest wyposa2ony w urz4dzenie rejestrujqce przebieg

godzinowego poboru paliwa gazowego - mo2liwo6i odbioru paliwa gazowego wynikajqcq z:

. nominalnej godzinowej paepustowo6cigazomieza,

lub

. sumy nominalnych godzinowych odbior6w wszystkich zainstalowanych

odbiornik6w gazowych, ustalonej na podstawie ekspertyzy wykonanej na wniosek

oraz koszt Odbiorcy pzez jednostkq zaakceptowanEprzez SpzedawcE, je2eli

suma ta jest mniejsza od nominalnej godzinowej pzepustowo6ci gazomieza'

Na wniosek Odbiorcy ekspertyza mo2e zostad wykonana przez Sprzedawcq.
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4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

4.2.8.

4.2.9.

4.2.t0.

4.2.LL.

4.2.L2.

4.2.r3.

Moc. o K6rej mowa w pkt 4.2.4. zamawiana jest na ka2dy rok kalendazowy w jednakowej

wielko6ci na wszystkie miesiqce roku. W uzasadnionych pzypadkach, na wniosek Odbiorcy

i za zgodq Sprzedawry, moc umowna mo2e byi zmieniana w trakcie roku, przy vym

zmiana ta nie mo2e obowiqzywa(, przez okres kr6tszy ni2 tZ miesiqcy.

W przypadku Odbiorcy, K6rego instalacje zasilane sq z kilku przylqczy, oplaty stale za

uslugi dystrybucji pobierane sE na podstawie okre6lonej odrqbnie dla ka2dego przylqaa

mocy umownej.

Od Odbiorcow przylqczonych w trakcie okresu rozliczeniowego oplaty stale za uslugi

dystrybucji pobiera siq w wysoko6ci propordonalnej do czasu trwania Swiadczenia uslugi

dystrybucji w okresie rozliczeniowym.

W przypadku zmiany stawek oplat za uslugi dystrybucji w trakcie okresu rozliczeniowego

oplaty pobierane sq w wysoko5ci proporcjonalnej do ilo6ci dni obowiEzywania popaednich

i nowych stawek.

W przypadku ograniczenia lub wstrzymania (przerwy) dostarczania paliwa gazowego

z pryayn zale2nych od Odbiorcy - Odbiorca zobowiqzany jest do zaplacenia staiej oplaty

za uslugi dystrybucji za caly okres trwania ograniczenia lub wstaymania (przerwy) dostawy

paliwa gazowego odniesionej do mocy umownej, tak jakby nie nastqpilo ograniczenie lub

wstrzymanie.

W przypadku Odbiorc6w, W6rzV pzekroczyli wielko(i mocy umownej bez zgody

Spzedawry, pobierane sq dodatkowe optaty, stanowiqce iloczyn mory maKymalnej

zarejestrowanej pzez uklad pomiarowy ponad moc umown4 ilo6ci godzin w okresie

rozliczeniowym i 2-krotnej stawki optaty stalej za uslugq dystrybucji wla5ciwej dla grupy

taryfowej, do K6rej Odbiorcy ci zostali zakwalifikowani.

Stawki oplat grupowych za uslugi dystrybucji zamieszczono w pK 9.1.

Rozliczenie oplat za ustugi dystrybucji nastqpuje w okresach rozliczeniowych i na zasadach

okre$lonych w pK 3.2.6. - 3.2.15. je2eli strony w umowie nie ustalq inaczej.

Oplate za uslugi dystrybugi * w czq6ci stalej, pobiera siq za caly okres rozliczeniowy,

niezale2nie od iloSci pobranego paliwa gazowego i mory faktycznie vuykorzystanei.

,,::j r, , ,.- ,.,

V,/



BONOFIKAW I OPI.ATY ZA NIEDOTR:ZYMANIE STANDARDOW TAKOSCIOWYCH OBSIUGI

ODBIORC6W.

5 . 1 . W razie zastrze2eri dotyczqrych jako5ci dostarczanego paliwa gazowego Odbiorca mo2e za2qda6

wykonania badania jego jako ci w niezale2nym laboratorium badawczym posiadajqcym akredytacjq

jednostki ceffikujqcej, uzyskanq zgodnie z odrqbnymi pzepisami. W pzypadku, stwierdzenia

niezgodno6ci jakoSci paliw gazowych, o kt6rej mowa w pK 3.2.1. Spaedawca obowiqzany jest

pokryi koszty tego badania. JeSli badania nie potwierdzE zastae2efi Odbiorcy, ich koszty ponosi

Odbiorca.

W przypadku obni2enia ciepla spalania paliwa gazowego mierzonego zgodnie z zasadami

okreSlonymi w pkt 3.2.3. w stosunku do wielkoSci okre lonych w pK 3.2.1. - Odbiorcy przysluguje

bonifikata za caly udowodniony okres dostarczania paliw gazowych przy tak obni2onym cieple

spalania.

Bonifikatq oblicza siq wedlug wzoru:

B  =  ( 1  - H " s r l H s r )  *  I  *  C

gdzie:

B - wysoko5d bonifikaty [zl],

Hr 5. - cieplo spalania dostarczanego paliwa gazowego [MJ/ms],

Hr, - nominalne cieplo spalania okre6lone w pkt' 3.2.1. [MJ/ms],

I - ilo56 pobranego paliwa gazowego o obni2onym cieple spalania [ma],

C - cena paliwa gazowego dla danej grupy taryfowej [ztlms].

W pzypadku dostarczenia pzez Sprzedawcq paliwa gazowego niezgodnego z iako6ciq, o K6rej

mowa w pkt 3.2.1. Odbiorca ma prawo do udokumentowanej odmowy pzyjqcia jego dostawy,

a ilo66 paliwa gazowego nie przyjQtq z tego powodu uwa2a siq za ilo56 niedostarczonq.

W przypadku, gdy w rozliczeniach z Odbiorcami stosowane sq zasady zgodne z pk 3.2,2.

- bonifikata, o kt6rej mowa w pK. 5.1 nie pzysluguje.

Za niedotzymywanie przer Spzedawcq wymienionych standard6w jako5ciowych obslugi

Odbiorc6w, o kt6rych mowa w pK 5.1. ustalonych zgodnie z rozponqdzeniem, o kt6rym mowa

w pK 1.4.b, ustala siQ optaty w wysokoSci:

5.2.

5.3.

5.4.
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Ofrata z g;tulu niedotrzymania standard6w jakoSciowych

obCugiOdbiorc6w
Oplata

lzllczrtnnoiifl
w przypadku odmowy udzielenia Odbiorcom na ich

2qdanie, informacji o pzewidywanym terminie

wznowienia dostarczenia paliw gazowych, przerwanego z

powodu awariisieci

a)

8,40

w przypadku niepowiadomienia z co najmniej

czternastodniowym wypzedzeniem o terminach i czasie

planowanych pzerw w dostarczaniu paliw gazowych, w

formie ogloszefi prasovuych, komunikat6w radiowych lub

telewizyjnych, wzglqdnie w inny spos6b przyjqty na

danym terenie - Odbiorc6w zasilanych z sieci rozdzielczej

b)

16,80

w przypadku odmowy odplatnego podjecia stosownych

czynno5ci w sieci dla umo2liwienia bezpiecznego

wykonania pzez Odbiorcq lub inny podmiot prac w

obszaze oddziatywania tej sieci

c)

83,90

w przypadku nieudzielenia na 2qdanie Odbiorcy informacji

w sprawie zasad rozliczeli oraz aKualnych taryf

d)
8,40

5.6.

5.7.

Warunkiem otrzymania pzez Odbiorcq oplaty za niedotrzymanie pzez Sprzedawcq standard6w

jako5ciowych obslugi Odbiorc6w, jest wystqpienie z pisemnym wnioskiem. Spzedawca

zobowiqzany jest do rozpatrzenia wniosku nie p6iniej ni2 w terminle 30 dni od dnia jego zio2enia.

W prefpadku wprowadzenia pzez operatora sieci ograniczenia wielkoSci mocy umownej w trybie

okre6lonym w rozporz4dzeniu, o kt6rym mowa w pK 1.4. lit. b, a tak2e w przypadku wprowadzenia

pzez Spzedawcq ograniczenia wielkoici mocy umownej lub przerwy w dostawie paliwa gazowego:

w zwi4zku z prowadzonymi pracami przylqczeniowymi lub remontowo-konserwaryjnymi,a)

b) w zwiqzku z powstal4 z przycz fn niezale2nych od odbiorcy awarifu wybuchem. po2arem'

zagro2eniem ich powstania lub w przypadku konieczno6ci usuniqcia ich skutk6w,

Oplata stala za ustugi dystrybucji ulega obni2eniu proporcjonalnie do wielko5ci i czasu trwania

takiego ograniczenia lub przerwy'

5.g. W prrypadku ograniczenia przez Spzedawcq mocy umownej z innych ni2 wymienione w pK 5'5'

przyg1yn, niezaleinych od Odbiorcy, E w szczeg6lno6ci z powodu dorainego spadku ciSnienia

w sieci (na doplrywie pned reduftorem) poni2ej ciSnienia, o K6rym mowa w umowie' pzez okres

dlu2szy ni2 60 minut - Sprzedawca udziela odbiorcy bonifikaty w oplacie stalej za uslugi dystrybucji

w wysoko5ci proporcjonalnej do wielkoSci i czasu trwania takiego ograniczenia. Bonifikata
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6.

nie przysluguje, je5li spadek ci6nienia zostal spowodowany przez Odbiorcq na skutek pzekraczania

pzez niego mocy umownej.

OPIATY ZA NIETEGALNE POBIERANIE PALIW GAZOWYCH

6.1. Za nielegalne pobieranie paliw gazowych uwa2a siq:

a) pobieranie paliw gazowych bez zawarcia umowy ze Sprzedawcq;

b) pobieranie paliw gazowych niezgodnie z postanowieniami umovvy, w tym

w szczeg6lno6ci:

. z calkowitym lub czqSciowym pominiqciem ukladu pomiarowo-rozliczeniowego,

. w wyniku dokonywania przez Odbiorcq zmian lub uszkodzeri w ukladzie pomiarowo-

rozliczeniowym powodujqcych lub umo2liwiajAcych jego nieprawidlowe dzialanie.

. w wyniku zaginiqcia lub uszkodzenia ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, z winy

Odbiorcy,

6.2. W przypadku nielegalnego pobierania paliw gazowych bez zawartej umowy oraz samowolnego

przylqczenia do sieci gazowej - Sprzedawca obci42a pobierajqcego optatami za nielegalnie pobrane

iloSci z zastosowaniem S-krotnych cen paliw gazowych oraz stawek oplaty stalej

i zmiennej za uslugq dystrybudi, okre6lonych dla grupy taryfowej, do ktSrej pobierajacy m5glby

byd zakwalifikowany jako Odbiorca ze wzglqdu na moc zainstalowanych odbiornik6w.

5.3. W przypadku nielegalnego pobierania paliw gazowych pzez Odbiot&., z K6rym Sprzedawca

zawarl umowe, Spzedawca obciq2a odbiorcq oplatami:

a) W przypadku udowodnionego okresu nielegalnego pobierania paliwa gazowego

w wysoko6ci dwukrotno5ci cen paliw gazowych oraz stawek oplaty sta{ej i zmiennej za uslugi

dystrybucji, okre6lonych dla grupy taryfowej, do kt6rej pobierajqcy jest zakwalifikowany,

pnyjmujqc wielkoSci pobieranej mocy i zu2ycia tego paliwa, jakie wystqpily w analogicznym

okresie przed powstaniem nielegalnego pobierania tego paliwa, jakie vvystapily

w analogicznym okresie przed powstaniem nielegalnego pobierania tego paliwa lub po jego

ustaniu. Oplaty pobiera siq dla ka2dego miesiaca, w K6rym nastqpilo pobranie paliwa

gazowego niezgodnie z umowa i oblicza siq dla calego nieobjqtego pzedawnieniem okresu

udowodnionego nielegalnego pobierania paliwa gazowego;

b) W przypadku, 9dy nie mo2na ustalid iloici nielegalnie pobieranego paliwa gazowego -

w wysoko6ci dwukrotno6ci cen paliw gazowych oraz stawek optaty stalej i zmiennej za uslugi

dystrybucji, okre$lonych dla grupy taryfowej, do K6rei pobierajqcy jest zakwalifikowany,

pr4fjmujEc ryczaltowe wielko6ci zu|ycia tego paliwa okreSlone w pK 6.5.

i wielko$d mocy okreSlon4 w zawartej z Odbiorc4 umowie spaeda2y lub umowie

o iwiadczenie uslug dYstrybucii;

6.4. Oplaty, o kt6rych mowa w pld 6.2. i 6.3., oblicza siq dla calego udowodnionego, nie objqtego

przedawnieniem roszczefi, okresu nielegalnego pobierania paliwa gazowego.
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6.5. W przypadku niemo2no6ci ustalenia okresu nielegalnego pobierania paliwa gazowego ijego ilo6ci,

oplaty z tego tytulu ustala siq przyjmujqc nastqpuj4ce ryczaftowe ilo5ci nielegalnie pobranego

paliwa gazowego;

a) dla Odbiorc6w grup taryfowych W-1, W-2 - w ilo6cijak w poni2szej tabeli,

Grupa taryfowa
Ryczaltowa ilo56 nielegalnie pobranego

paliwa gazowego [m3]

w-1 200

w-2 900

b) dla Odbiorc6w grupy taryfowej W-3 - w wysoko6ci iloczynu mocy nominalnej gazomierza i ilo6ci

godzin w okresie rozliczeniowym,

c) dla Odbiorc6w grup taMowych W-4, W-5, w wysoko5ci iloczynu mocy umownej i ilo ci godzin

w okresie rozliczeniowym

lub,

w wysokoSci iloczynu sumy mocy nominalnej zainstalowanych odbiornikSw i ilo6ci godzin

w okresie rozliczeniowym

6.6. Ryczaltowe ilo6ci paliwa, o K6rych mowa w pkt 5.5., sq. okre6lone jako iloSci maksymalne

i Spzedawca przy ustalaniu oplat mo2e zastosowad iloSci mniejsze, uwzglqdniajqc zeczywiste

mo2liwoSci pobierania paliwa gazowego przez danego Odbiorcq wynikajqce z mocy i rodzaju

zainstalowanych odbiornik6w.

6.7. W przypadku Odbiorc6w, kt6rzy nie dostosowali siq do:

a) ograniczefi wprowadzonych na podstawie rozporzqdzenia, o kt6rym mowa w pkt 1.4. lit. d'

b) oEraniczeri wprowadzonych w zwiEzku z:

. awariq, zagro2eniem wybuchem lub wybuchem,

. zagrofueniem Po2arem lub Po2arem,

. prowadzeniem prac zwiAzanych z usuwaniem awarii,

o wykonywaniem planowanych prac konsenruaryjnych lub remontowych siecigazowych,

. wykonywaniem prac zwiqzanych z przy{aczaniem odbiorc5w lub prac przylqueniowych

w siecigazowej nalezacej do spaedawcy,

. wykonywaniem prac zwiqzanych ze zmianq rodzaju dostarczanego paliwa gazowe9o,

pobierane sE oplaty stanowiqce iloczyn mory maksymalnej zarejestrowanej przez uklad pomiarowy

ponad moc wynikajqcq z wprowadzonych ograniczeri, iloSci godzin w okresie rozliczeniowym

i 2-krotnej stawki opfaty stalej uslugi dystryburyjnej wlaSciwej dla grupy taryfowej, do K5rej zostali

zakwalifikowani i oplaty stanowiqcej iloczyn ilo5ci pobranego gazu w okresie przekroczenia mocy
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umownej i 2-krotnej stawki oplaty zmiennej uslugi dystrybufinej i 2-krotnej ceny gazu wla6ciwej
dla grupy taryfowej, do kt6rej sq zakwalifikowani.

5.8. Za wymianq uszkodzonego pruez Odbiorcq gazomieza lub innego uzqdzenia pomiarowego albo
zniszczenie tego gazomieza lub urzqdzenia pobiera siq oplatq w wysoko6ci sumy warto6ci nowego
gazomieza lub urz4dzenia, obowi4zujqcej w dniu jego monta2u i oplaty w wysokoSci

55 zl zwiqzanej z ponownym monta2em.

6,9. Za sprawdzenie stanu technicznego ukladu pomiarowo - rozliczeniowego i zalo2enie przez

spzedawcq nowych plomb w miejsce zerwanych lub uszkodzonych z winy odbiorcy na jakiejkolwiek

czqSci uzqdzenia odbiorczego w instaladi gazowej lub na urzqdzeniu pomiarowym pobiera siq

oplatq w wysoko6d 210 zl.

6.10. Za zalo2enie plomby miejsce zerwanej pzez odbiorcq plomby na rejestratorze mocy lub innym

urzqdzeniu zwiqzanym z pomiarem tej mocy, lub naruszenie tej plomby pobiera siq optatq

w wysoko6ci 90 zt.

6.11. Za poddanie uz4dzenia pomiarowo-rozliczeniowego ponownej legalizacji z powodu zerwania pzez

odbiorcq plomb legalizacyjnych lub ich naruszenia pobiera siq oplatq w wysoko6ci - sumy koszt6w

oplat przygotowania urz4dzenia do legalizacji i jego legalizacjq w wysoko6ci 100 zl, oraz oplaty

zwiqzanej z demonta2em i ponownym monta2em 55 zl.

7. ZASADY ROZLTCZEN ZA PR;ZYIACZENrE DO SrECr GAZOWI|CH

7.I. OplaW za pnytrqczenie okreSla siq odpowiednio dla grup przylqczeniowych zgodnie z podzialem

okreSlonym w rozpozqdzeniu, o K6rym mowa w pkt 1.4. lit. c). Podmioty lub Odbiorc5w

pnyt1czanych do sieci Spaedawcy klasyfikuje siq wg nastqpujErych grup pzylqczeniowych:

a) grupa I * podmioty deklarujqce pobor paliwa gazowego w ilo6ci nie wiqkszej niz 10 m3/h

w pzeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39,5 MJ/m3

b)

7.2..

a)

b)

grupa II - podmioty deklarujqce pob6r paliwa gazowego w iloSci powyzej 10 m'/h

w pzeliczeniu na gaz ziemny wysokometanovvy o cieple spalania 39,5 MJ/m3.

Stawki oplat za przylqczenie do sieci Spzedawry ustala siq w zale2noSci od:

zewnqtznej nominalnej Srednicy odcinkSw sieci slu2qcych do przylqczenia,

standardowych warunk6w wykonania przylqcza, przy zastosowaniu standardowych element5w

sieci.

r'l
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7.3. Do standardowych element6w sieci o K6rych mowa w pkt 7.1. lit. b), zalir::a siq: uklad

wlqczeniowy/ rurQ pzewodowq, zasuwQ odcinajqcq, zlqee izolacyjne fub polqczenia typu

polietylen-stal na przylqczu polietylenowym, kurek g*6wny oraz reduktor ciSnienia gazu

o pzepustowo5ci do tO m3/h gazu ziemnego wysokometanowego, rury ochronne na skrzy2owaniu

z innym uzbrojeniem podziemnym.

Do warunk6w standardowych zalicza siq wykonanie przylqczenia:

w wykopie otwafim, na terenie bez nawiezchni utwardzonej,

w wykopie otwartym, na terenie z nawiezchniq utwardzon4

paeciskiem, bez naruszenia nawieachni.

Odcinek 5 metr6w przytqaa, dla K6rego okre6la siq zawartq w tabeli w pkt. 9.2. stawkq oplaty za

jego budowq (zale2nq od rodzaju nawiezchni, w kt6rej bqdzie wykonany vvykop pod pzylqcze) -

ma sw6j poczqtek w miejscu polqczenia projektowanego pzylqcza z istniejqcym gazociqgiem

zasilajqcym.

W przypadku gdy na odcinku tym wystgpujq dwa rodzaje nawierzchni (nawiezchnia utwardzona

i nieutwardzona), ryczaltowq stawkq optaty za 5 metr6w przyjmuje siq dla rodzaju nawiezchni,

kt6ra ma wy2szy udzial.

W przypadku zastosowania na K6rymkolwiek z odcink6w pnylqcza technologii z pzeciskiem - dla

okre5lenia stawki optaty standardowej za pierwsze 5 metr6w przylqea, stosuje siq oplatq wla5dwq

dla technologii wykonania przeciskiem.

Oplatq za prnllqeenie do sieci Spaedawry oblicza siq wedlug wzoru:

7.4.

a)

b)

c)

7.5.

7.7.

7.6.

7.8.

O n P = O P * S P X L P

gdzie:

Onp - oplata ryczaftowa za p'zylqczenb [zl],

Oq - oplata ryczaftowa za budowq odcinka sieci slu2qcego do przylqczenia do 5 m [zl],

Sp - stawka oplaty za prrytrqeenie za ka2dy metr odcinka sieci, slu2qcego do przylqczenia,

powy2ej 5 metr6w lz[m7,

Lp - dlugo66 odcinka sieci slu24cego do przylEczenia powy2ej 5 metr6w [m] wyznaczona

z dokladno6ciq do lm na og6lnych zasadach zaokrqglania.

7.9. Oplata za pr4lqeenie pobierana jest jednorazowo. Sprzedawca mo2e na wniosek przytqczanego

podmiotu oplatq tq rozlo2yi na raty. Warunki pobierania oplaty w ratach, w tym pokrywania

zwiAzanych z tym koszt6w, okreSla umowa o pzylqczenie.

7.IO. Optata za prqlqczenie nie obejmuje koszt6w zakupu i montaiu skzynki przeznaczonej na

unadzenie pomiarowe.

7.It. Zasady ustalania oplat za pzylqczenie okre6lone niniejsz4 taryfe stosuje siq wylqcznie do

podmiot6w ubiegajqcych siq o pzylqczenie, jeili spelnione sE techniczne i ekonomiczne warunki

dostarczania paliwa gazowego. Ustalone w niniejszej taryfie zasady i stawki oplat za przylqczenie

'  r :  t 4
. " ' .

ll, a



do sieci gazowych dotyczq podmiot6w, kt6rym Spzedawca okre6lil warunki pzylqczenia (w tym
moc iiloii).

8. OPTAW A DODATKOWE UST.UGI LUB CZYNNOSCI wYKoNYwANE NA DoDATKowE
ZLECENIE ODBIORCY

8.1. Za czynno6ci lub uslugi wykonywane przez Spzedawcq na zlecenie Odbiorc6w przylqczonych do

sieci Sprzedawcy ustala siq nastqpujqce stawkioplatt

a) *":':i::ffiffi:;:ffiililiTi':ffi: 
L00z,czynno3(,

. dla pozostalych Odbiorc6w 2AO ilkzynnoii.

b) laboratoryjne sprawdzenie poprawno5ci dzialania uaqdzenia pomiarowego dla Odbiorc6w
pobierajqrych nie wiqcej ni2 10 m37h gazu ziemnego wysokometanowego - wg koszt6w

ekspertyzy.

8.2. Za inne dodatkowe uslugi lub czynnoSci wykonywane na zlecenie Odbiorc6w przyl4czonych do

sieci Spzedawcy, wysokoSi oplat ustala umowa.

9. UTYSOKOSc Cen r STAWEK OPT.AT

9.1. Ceny paliw gazowych istawkioplat stosowane pzez Spzedawcq:

[owar6w i uslug (VAT) wysokoici 22o/o'

Ceny i stawki oplat dla Odbiorcr6w zasilanych z sieci Sprzedawcy (bez VAT)

( o ci5nieniu do 0,5MPa )

Rodzaje cen i stawek optat dla Odbiorc6w gazu ziemnego (GZ-50)E

Grupa taryfowa
Ceny za paliwo

gazowe

Stawki oplat

abonamentowych
Stawki oplat za uslugi dystrybucii

stafa zm|enna

Jednostka miary [zVm3] [zVm-c] [z{m-c] lz{(m3/h) za hl lztlm3l

Dla Odbiorc6w gazu ziemnego wysokometanowego

w-1 0,7712 3,90 1,94 x 0,4455

w-2 0,7626 4,68 8,73 x 0,3975

w-3 0,7625 85,00 x 0,0271 0,3413

W4 0,7390 1 15 ,00 X 0,0314 0,3075

w-5 0,7301 225,00 X 0,0347 0,2167

w - r
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