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I. INFORMAq'EOGOLNE
Niniejszataryfazawierarodzaje,wysoko5iorazwarunkistosowania:

1.1.
a.

zwanydalej.,paliwemgazowym",
cenza gazziemnywysokometanowy,

b.

stawekoplat za uslugidystrybucji,

c.

stawekoplat abonamentowych,

d.

bonifikat,

e.

obslugiOdbiorc6w,
oplat za niedotrzymanie
standard6wjako5ciowych

f.

oplat za nielegalnypo6r paliwgazowych,

g.

do sieciSpaedawcy,
stawekoplat za przylEczenie

h.

stawek oplat pobieranychza dodatkoweuslugi lub czynnoSciwykonywanena dodatkowe
zlecenieOdbiorc6w.

energetyczneAVRIOMEDIA
L.Z. TaMa obowiqzujeOdbiorc6wobslugiwanychprzezprzedsiqbiorstwo
sp.z o.o.z siedzibqwPoznaniu.
do
z Odbiorcamii podmiotamiubiegajqcymisiq o przylqczenie
Taryfqstosujesiq w rozliczeniach

1.3.

uslug i zawartychum6w oraz w zakresie
sieci Spzedawcy,stosowniedo zakresu5wiadczonych
poborupaliwgazowych.
nielegalnego
1.4.

postanowienia:
Taryfauwzglqdnia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
a. ustawyz 10 kwietnia1997 r. - Prawoenergetyczne
i Nr 203,poz.1966,220A4r. Nr 29, po2.257,Nr 34, po2.293,Nr 91, po2.875,Nr 96, poz.959
i Nr 173,poz. 1808orazz 2005r. Nr 62, poz.552,Nr 163, poz.1362i Nr 175, poz.1462),
zasad
i Praryz 15 grudnia2004r. w sprawieszczegolowych
b. rozpozqdzenieMinistraGospodarki
ksztaltowaniai kalkulacjitaryf oraz rozliczefw obrociepaliwamigazowymi(Dz. U. z 20O4r.
Nr 277, poz.2750),
MinistraGospodarki,Pracyi PolitykiSpolecznejz 6 kwietnia2004 r. w sprawie
rozporzqdzenia
do siecigazowych,ruchui eksploatacjitych sieci(Dz. U.
szczeg6lowych
warunk6wprzylqczenia

c.

zZAO4r. Nr 105,po2.1113),
d.

zasad i trybu
rozpon4dzeniaRady Ministr6wz 11 marca 2003 r. w sprawieszczegolowych
i poborze
wprowadzania
ograniczeriw spzeda2ypaliwstalychlub cieklychorazw dostarczaniu
paliwgazowych,
energiieleKrycznejlub ciepla(Dz.U. 22003 r. Nr 59, poz.518 orazz 2006r.
Nr 12,poz.69).

1.5. Ustalonew taryfiecenyi stawkioptatorazoplaty nie zawierajqpodatkuod towar6wi uslug(VAT).
pzepisami
W odniesieniudo nich podatekod towar6wi uslugnaliczasiq zgodniez obowiqzujqcymi
prawapodatkowego.
standard6w
paliwgazowychustalonezosta{yz uwzglqdnieniem
1.6. Cenyi stawkioplatza dostarczanie
jako$ciowychokre5lonychw 5 22 rozponqdzenia,
o kt6rym mowa w pK 1,4. lit. c. Stawkioptat

za pzytqu:enie do sieci ustalono dla standardowychelement6w sieci okreSlonychw $ L7
rozpnqdzenia,o K6rymmowaw pkt 1.4lit. b.
t.7.

W przypadkuzawarciamiedzyOdbiorcqi Spaedawc4paliwgazowychumowyspecjalnejzwiqzanej
paliwgazowychlub Swiadczenia
uslugdystrybucjidopuszcza
warunkamisprzeda2y
ze szczeg6lnymi
siq stosowaniecen i stawekoptatorazzasadrozliczefodmiennychni2zawaftew niniejszejtaryfie.

1.8. Warunki spzeda2y lub dystrybucjipaliw gazowych,o kt6rych mowa w pkt L.7. dotyczq
w szczeg6lno6ci:
a) niestandardowychparametr6w dostarczanegopaliwa gazowego, w szczeg6lno6cijako6ci
paliwagazowego.
dostarczanego
b) krotkotrwalego
odbioruznacznychilo6cipaliwgazowych,
c) niestandardowych
warunk6w dostarczaniapaliw gazowych, Swiadczeniauslug dystrybucji
i obstugiodbiorc6w,
dla siecigazowej.
d) spelnieniaprzezodbiorcqfunkdi regulacyjnych
1.9. Dla wszystkichgrup taffowych zamawianiemocy oraz odczff wskazafiuklad6w pomiarowych
do 1 m3 /h. Je2elipomiarpaliwagazowegoodbywasiq przy
a dokonywanesa z zaokrqgleniem
I m3paliwa
w6wczasdla cel6wrozliczeniowych
r6wnymlub ni2szym2,5 kPanadci5nienia,
ci6nieniu
gazowegoodczytanyna gazomiezuzr6wnanyjest taryfowoz I m3normalnym.
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2.

DEFINIC.'E

w Poznaniu.
2.L. Sprzedawca- AVRIOMEDIAsp.z o.o,z siedzibq
7.7. Odbiorca - ka2dy,Ko otzymuje lub pobierapaliwogazowena podstawieumovvyze Spzedawcq.
umowao Swiadczenie
2,3. Umowa - zawartapomiedzySpzedawc4i Odbiorcqumowao przylqczenie,
ustugdystrybucjilub umowaspzeda2ypaliwgazowych'
7.4. Sie6 sprzedawcy - siei gazowaslu2qcado dystrybudipaliw gazowycho ci6nieniunie wyzszym
ni20,5 MPa.
2.5. Uklad pomiarowy - gazomiezei inne unqdzeniapomiarowelub rozliczeniowo-pomiarowe,
a tak2e uklady polqczerimiqdzy nimi, slu2qcedo pomiaru ilo6ci pobieranegopaliwa gazowego
i dokonywaniarozliczefi.
2.6. Prgylqcze

odcinek sieci gazowej od gazociqgu zasilaj4cego do kurka gl6wnego

wlqcznie,stu2Ecydo przylqczaniainstalacjigazowejznajdujqcejsiq na terenie
z zabezpieueniem
iw obiekcieOdbiorry.
2.7. Instalacja gazowa - urzqdzeniagazowez ukladami polqczerimiqdzy nimi, zasilanez sieci
gazowej,znajdujqcesiq na tereniei w obiekcieOdbiorcy.
oznaczajqcailoSi suchegopaliwa
2.8. Metr sze6cienny normalny (mt) * jednostkarozliczeniowa,
gazowego
101,325kPai temperatuae273,L5K (0oC).
1 m3pzy ciSnieniu
zawaft4w objqtoSci
paliwagazowego
godzinowa
w danymroku
mo2liwo6iodebrania
2.9 Moc umowna - maksymalna
paliwgazowychlub w umowieo Swiadczenie
uslugi dystrybucji.
okre5lonaw umowiesprzeda2y
3.

OGOTNE
ROZUCZANIEODBIORCOW- POSTANOWIENIA

3,1.

Zasady kwalifikacji odbiorc6w do grup taryfowych
w zale2noSci
od mocyumownejorazrocznej
kwalifikuje
Odbiorc6w
siq do gruptaryfowych

3.1.1.

gazu.
iloScipobieranego
3.1.2.

kwalifikujesiq do nastqpujqcych
w pK 3.1.1Odbiorc6w
Zgodniez kryteriamiokreSlonymi
gruptaryfowych:
Moc godzinowa

Pob6r roczny

b [m3/hl

a [m3/rok]

w-1

b<10

a<1500

w-2

b<10

a>1500

w-3
w-4
w-5

10<b<60

Grupataryfowa

50<b<550
b>550

Moc umowna,kt6ra jest kryterium kwalifikowaniaOdbiorc6wpaliw gazowychdo grup

3.1.3.

jest w umowiespzeda2y.
taryfowychokre6lona
do danejgrupytaryfowejprzyjmujesiq:
Odbiorc6w
Jakokryteriumkwalifikowania

3.1.4.

dla Odbiorc6wpobieraj4cychnie wiqcej ni2 10 m3/h gazu ziemnegowysokometanowego

a)

paliwagazowego.
rocznAiloii pobieranego
* wielkoii
powy2ej10 m3/hgazuziemnegowysokometanowego
dla Odbiorc6wpobierajacych

b)

w umowiesprzeda2y,
mocyumownejokreSlonq
3.1.5.

jest
o kt6rejmowaw pkt 3.1.4.lit, a) okre6lana
Ilo6f rocznegopoborupaliwagazowego,
nastqpujqco:

a)

poprzedzalqryrok
paliwo przezcaly rok umownybezpo6rednio
dla Odbiorc6wpobieraj4cych
tarfi - ilo6i m3paliwagazowegofaKyczniepobranaw tym roku,
obowiqzywania

b)

dla Odbiorc6w,K6rzy rozpoczqlipob6r paliwagazowegow ciqgu roku popzedzajqcegorok
odbiorudobowego(iloScifaktyczniepobranego
taryfu- jako iloczynSredniego
obowiqzywania
paliwa gazowegopodzielonejprzez liczbq d6b trwania tego poboru) i iloScidni w roku,
poboru.
charakterystyki
z uwzglqdnieniem
taryfydla Odbiorc6wK6rzy rozpoaqlipob6rpaliwagazowegow trakcierokuobowiqzywania

c)

przezodbiorcqrocznypob6rpaliwagazowegowynikajEcyz nominalnychmocy
zadeklarowany
odbioru.
godzinowych
charakterystyki
urzqdzeiz uwzglqdnieniem
zainstalowanych
3.1.6.

w urzqdzeniapomiarowe
siq do grupy taryfowejW - 3 wyposa2eni
OdbiorcykwalifikujEcy
bez ciqglej rejestradimocy mogfu po uzgodnieniuze Spzedawc4 byi rozliczaniwedlug
dla grupytaryfowejW - 2
cen i stawekoplat wlaSciwych

3.2.

Og6lne zasady rozliczania odbiorc6w

3.2.1.

Ceny paliw gazowychustalonew taffie odpowiadajqnominalnemucieplu spalania
(GZ-50)E.
wysokometanowego
w wysoko6ci
39,5MJ/m3dla gazuziemnego
do Odbiorc6wgrup taryfowych
WartoSicieplaspalaniapaliwgazowychdostarczanych
W-l i W-2 uwa2asiqza zachowan4je5lijegowarto6imie6cisiew pzedziale:38,3140,49MJ/m3.
Pozostaleparametrypaliw gazowychodpowiadajqparametromjako6ciowymokre6lonym
o K6rymmowaw pkt 1.4lit. c.
w $ 22 rozpozqdzenia,

3.2.2.

w$

w pK 3.2.1.cena
Przydostawiepaliwagazowegoo cieplespalaniainnymni2 okreSlone
obliczanymwg wzoru:
korygujqcym,
paliwagazowegopodlegakorekciewspolczynnikiem

X*

H ri,
Hrn,

gdzie:

X-wsp6lczynnikkorygujqcy,
paliwagazowego[MJ/m3],
Hss,- cieplospalaniadostarczonego
w pK 3.2.1.).
okre6lonej
H5n- noffiinalne
cieplospalania[MJ/m3](w wysokoSci

3.2.3.

(H56,)
arytmetycznq
paliwagazowego
obliczasiqjako Sredniq
Cieptospalaniadostarczonego
z wielko6ciwynikajqcychz pomiar6w ciepla spalaniadokonanychprzez Spnedawcq
pK 3.2.4.
punktachsieci,z zastrzezeniem
w wyznaczonych
w danymmiesiqcu

3.2.4.

gdy Odbiorca
ze Spnedawcqi pzez niego
uzgodnione
zainstaluje
urzqdzenie,
W przypadku
sprawdzone,umo2liwiajqceokre5lenieciepta spalaniadostarczonegopaliwa gazowego
jest na
w6wczascieplospalaniatego paliwagazowegookreSlane
w okresierozliczeniowym,
podstawiewskazafitego urzqdzenia.

3.2.5.

nie
pK 3.2.2.- 3.2.3.nie maJqzastosowania
do Odbiorc6wpobierajqcych
Postanowienia
wiqcejni2 10 m37hgazuziemnegowysokometanowego.

3.2,6.

Spzedawca dokonuje rozlic::efiza pobrane paliwa gazowe oraz Swiadczoneuslugi
dystrybucji na podstawiewskazaf ukladu pomiarowegow okresach rozliczeniowych
ustalonychw umowie. Je2eli umowy nie stanowiq inaczej, rozliczeniaz Odbiorcami
sAw nastepujqrych
okresach:
dokonywane

a)

dla Odbiorc6wzakwalifikowanych
do grup taryfowych W-1- w okresach nie dlu2szych
ni2L2 miesiqcykalendarzowych,

b)

dla Odbiorc6wzakwalifikowanych
do grup taryfowychW-2 - w okresachnie dlu2szych
ni26 miesiqcykalendarzowych,

c)
3.2.7.

optatyza paliwogazowena
o K5rychmowaw pkt 3.2.6.mogqbyi pobierane
W okresach,
podstawieprognozowanego
wnoszeniaoplat ustalonychna podstawie
zu2ycia.Konieczno6i

a)

prognozowanego
zu2yciapaliwagazowegonastqpujenie czq6ciejni2:
dla Odbiorc6wgruptaryfowychW-1,W-2- co miesiqc,

b)

dla Odbiorc6wgrup taryfowychod W-3 do W-5- co 7 dni kalendazowych.

3.2.8.
a)

b)

!'"1'/

do grup taryfowychW-3,W-4,W-5 - co miesiqc.
dla Odbiorc6wzakwalifikowanych

zu2ycia,o K6rym mowa
oplat na podstawieprognozowanego
Je2eliw wynikuwnoszenia
za pobranepaliwogazowew5wczas:
nadplatalub niedoplata
w pkt 3.2.7.powstanie
nadplatapodlegazaliczeniuna poczetplatnoSciustalonychna najbli2szyokres rozliczeniowy,
od daty poinformowaniao nadplacienie
o ile Odbiorcaw terminie 7 dni kalendarzowych
za2qdajejzwrotu,
w pierwszejfaKuze za najbli2snlokresrozliczeniowy.
niedoplatajest rozliczana

Prognozyzu4cia paliw gazowychdokonujesiq na podstawiedanychz por6wnywalnego
rok, w K6rym dokonywanajest prognoza.
okresu roku umownego poprzedzajqcego

3.2.9.

W przypadkunowych Odbiorc6wlub Odbiorc6wkwalifikujqrychsiq do innej grupy
byli dotychczas,na podstawieokre5lonego
taryfowejni2 grupa, do kt6rej zakwalifikowani
pnez SpzedawcqSredniegorocznegozuapia w grupie taryfowej, do kt6rej zostanq
zakwalifikowani.
do grupy taryfowejW-1, w przypadkupzekroczenia
Dla Odbiorcyzakwalifikowanego
(zwiqkszenia)w danym roku umownymzu2yciapaliwa gazowegoponad iloSi rocznego

3.2.10.

poboru, na podstawieK6rej Odbiorcazostal zakwalifikowanydo grupy taryfowej, od
poczqtku okresu rozliczeniowego,w K6rym nastqpilo takie pzekroczenie Odbiorca
rozliczanyjest wedlug cen i stawek optat wla6ciwychdla grupy taryfowej, do K6rej
powinienbyd zahrvalifikowany
ze wzglqduna wielko6i zuiryciapaliwa gazowegow tym
roku.
lub przyjqcia
w dzialaniuukladupomiarowego
nieprawidlowo6ci
W przypadku
stwierdzenia

3.2.11.

do rozliczeriblqdnych odczyt6w wskazaf ukladu pomiarowego,kt6re spowodowaly
za pobranepaliwo gazowe,Spzedawcajest obowiqzanydokonai
zawlzenie nale2noSci
faKur.
koreKyupzedniowystawionych
3.2.L2.

Korektafaktur, o kt6rych mowa w pkt. 3.2.11. obejmuje okres rozliczeniowylub
okres,w K6rym wystqpowaly
nie objety przedawnieniem
w pnypadkuudokumentowania
lub btedy.
stwierdzonenieprawidlcwo6ci
Nadplatawynikajqcaz korektyrozliczefpodlegazaliczeniuna poczetplatnoSciustalonych

3.2.13.

na najbli2szy
chyba2e Odbiorcaza2qdajejzwrotu.
okresrozliczeniowy,
3.2.L4.

od Spzedawcy
le6li umowanie stanowiinaczejw przypadku,gdy z przyrzynniezale2nych
jak i Odbiorry nastqpilo uszkodzenielub utrata ukladu pomiarowego,K6ry nie
za ilo66 stanowiqcq
zarejestrowalpoboru paliwa gazowegow okresie rozliczeniowymt
podstawqustalenianale2no5ci
za pobranepaliwogazoweprzyjmujesiq:

a)

roku popzedniego,
ilo6i paliwa gazowegopobranqw analogicznymokresierozliczeniowym
przy czym uwzglqdniasiq w takim przypadkusezonowo6foraz inne udokumentowane
majqcewplyw na wielkoSipoboru,
okolicznoSci

b)

je2eli nie mo2naustalii poboru paliwagazowegozgodniez lit. a) - iloSi paliwagazowego
pr4 czymuwzglgdnia
zmiezonqpzez uktadpomiarowyw nastqpnymokresierozliczeniowym,
maj4cewptyw na
okoliczno6ci
siq w takim prrypadkusezonowo5ioraz inne udokumentowane
wielkoii poboru,

c)

je2elinie moina ustalii poborupaliwagazowegozgodniez lit. a) lub lit. b) - ilo56stanowiqcq
iloczyn liczby godzin w
w umowie.

W/

okresie rozliczeniowym i

mory

umownej okreSlonej

3.2.15.

W przypadku,gdy uklad pomiarovrysklada siq z co najmniejz dw6ch gazomierzy
r5wnoleglezainstalowanych
na tym samymprzylqczu- jeSli umowanie stanowiinaczejdo rozliceefz odbiorcqstosujesiq nastqpujqce
zasady:

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

a)

zmiezonychpn:ezgazomieneilo5cipobranegopaliwa,
b)

oplatezale2nE
od mocyustalasiq na podstawiesumymocygazomiezy,

c)

miesiqcznq
oplatqabonamentowq
ustalasiq dla tego ukladupomiarowego.

4. SZCZEGOTOWE
ZASADYROZITCZEN
Szeeg5lowe zasady rozliczeli w obrocie paliwami

4.1.

4.1.1.

jest do zaplaceniaoptaty stanowiqcej
Za pobranepaliwogazoweOdbiorcazobowiEzany
ijego ceny.
iloczynilo6cipobranych
m3paliwagazowego

4.I.?..

Ilo56 odebranegoprzez Odbiorcqpaliwagazowegoustalanajest na podstawiewskazaf
ukladupomiarowego.

4.1.3.

w pkt 9.1.
zamieszczono
Cenypaliwgazowych

4.L.4.

Odbiorca paliw gazowych, niezale2nieod cyklu rozliczeniowego,zobowiqzanyiest
do zaplacenia na rzecz Sprzedawcymiesiqcznej oplaty abonamentowej. Oplaty
abonamentowepobierane sq w pelnej wysoko6ciza ka2dy miesiqc. Stawki optat
w pkt 9.1 odnoszqsiq do ka2degoukladupomiarowego.
zamieszczone
abonamentowych

4.1,5.

ze iwiadczeniemuslug w zakresie
Optataabonamentowazwiqzanajest w szczeg6lno6ci
handlowej obslugi odbiorc6w, polegajqcej na odczfiwaniu wskazaf uktad6w
paliwo
za dostarczone
nalezno6ci
i pobieraniu
faKur, obliczaniu
pomiarowych,
wystawianiu
gazowe, a tak2e czynnoSciachzwiqzanych z kontrol4 uklad6w pomiarowych,
rozliczeri.
warunk6wum6wi prawidlowo6ci
dotrzymywaniem

4.1.6.

4.2.

w trakciemiesi4caoplaty pobierane
W przypadkuzmianystawekoplat abonamentowych
popzednichi nowychstawek.
do ilo5cidni obowiqzywania
sa w wysoko$ciproporcjonalnej

Szczeg6lowe zasady rozlieef za uslugi dystrybucji

4.2.t.

ka2demuOdbiorcyprzylqczonemu
Spzedawca5wiadczyuslugidystrybucjipaliwgazovvych
do jego siecizgodniez zawartEumowqspzeda2y'

4.2.2.

Dla Odbiorc6w zakwalifikowanychdo grup taryfowych W-1, W-2 optaty za uslugi
dystrybucjiobliczasiq wedlugwzoru:
O"s=StsxQ*Ors

gdzie:
O.n-oplata za uslugidystrybucji[zl]
S,n- stawkaoplatyzmiennejgrupowejza pzeslanepaliwogazowew [ztlm3]
paliwagazowegow [m3]
Q - ilo6i dystrybuowanego
O,n- oplatystalagrupowaustalonadla danejgrupytaryfowejw lzllm-c]
4.2.3.

im uslugq
Odbiorcygrup taryfowychW-3, W-4, W-5 obci42anisq oplatq za Swiadczon4
dystrybucjiobliczonqwg wzoru:
On=Stn*Q*Sss*Mp*T

gdzie:
On- oflata za uslugidystrybucji[zl]
Szs- stawkaoptatyzmiennejgrupowejza uslugidystrybucjipaliwagazowego,
(odpowiednio
dla okres6w,o ktorychmowaw pkt 3.2.5.do pkt 3.2.L4.)w lzflm3]
paliwagazowego(dla okres6w,o kt6rychmowaw pkt 3.2.6.
Q - ilo5i dystrybuowanego
do pK 3.2.L4.)w [m3]
okresurozliczeniowego],
S* - stawkaoptatystalejw [z.l/(m3/h)za ka2dqgodzinq
Mo- mocumownaw [m3/h]
T - iloSigodzinw okresierozliczeniowym.
4.2.4.
a)

Za mocumowneprzyjmujesig:
w przypadku,gdy uklad pomiarowywyposa2onyjest w uzqdzenia rejestrujqcepzebieg
godzinowegopoboru paliwa gazowego- umownqmoc godzinowAw danym roku ustalonQ
w umowie,

b)

w przypadku,gdy uklad pomiarowynie jest wyposa2onyw urz4dzenierejestrujqceprzebieg
poborupaliwagazowego- mo2liwo6iodbiorupaliwagazowegowynikajqcqz:
godzinowego
.

paepustowo6cigazomieza,
godzinowej
nominalnej

.

sumy nominalnych godzinowych odbior6w wszystkich zainstalowanych
odbiornik6wgazowych,ustalonejna podstawieekspertyzywykonanejna wniosek
SpzedawcE,je2eli
orazkosztOdbiorcypzez jednostkqzaakceptowanEprzez

lub

gazomieza'
sumata jest mniejszaod nominalnejgodzinowejpzepustowo6ci
NawniosekOdbiorcyekspertyzamo2ezostadwykonanaprzezSprzedawcq.

j; tt

4.2.5.

jest na ka2dyrok kalendazowyw jednakowej
Moc.o K6rej mowaw pkt 4.2.4.zamawiana
wielko6cina wszystkiemiesiqceroku.W uzasadnionych
pzypadkach,na wniosekOdbiorcy
i za zgodq Sprzedawry,moc umownamo2e byi zmienianaw trakcie roku, przy vym
przezokreskr6tszyni2tZ miesiqcy.
zmianata nie mo2eobowiqzywa(,

4.2.6.

W przypadkuOdbiorcy,K6rego instalacjezasilanesq z kilku przylqczy,oplaty stale za
uslugi dystrybucjipobieranesE na podstawieokre6lonejodrqbniedla ka2degoprzylqaa
mocyumownej.

4.2.7.

oplaty stale za uslugi
Od Odbiorcowprzylqczonychw trakcie okresu rozliczeniowego
uslugi
dystrybucjipobierasiq w wysoko6cipropordonalnejdo czasutrwania Swiadczenia
dystrybucjiw okresierozliczeniowym.

4.2.8.

W przypadkuzmianystawekoplat za uslugidystrybucjiw trakcieokresurozliczeniowego
popaednich
do ilo6cidni obowiEzywania
oplaty pobieranesq w wysoko5ciproporcjonalnej
i nowychstawek.

4.2.9.

W przypadkuograniczenialub wstrzymania(przerwy) dostarczaniapaliwa gazowego
jest do zaplaceniastaiej oplaty
z pryayn zale2nychod Odbiorcy- Odbiorcazobowiqzany
lub wstaymania(przerwy)dostawy
za uslugidystrybucjiza caly okrestrwaniaograniczenia
lub
paliwagazowegoodniesionej
do mocy umownej,tak jakby nie nastqpiloograniczenie
wstrzymanie.

4.2.t0.

W przypadku Odbiorc6w, W6rzV pzekroczyli wielko(i mocy umownej bez zgody
Spzedawry, pobieranesq dodatkoweoptaty, stanowiqceiloczyn mory maKymalnej
zarejestrowanejpzez uklad pomiarowyponad moc umown4 ilo6ci godzin w okresie
i 2-krotnejstawki optaty stalej za uslugqdystrybucjiwla5ciwejdla grupy
rozliczeniowym
taryfowej,do K6rej Odbiorcyci zostalizakwalifikowani.

w pK 9.1.
4.2.LL. Stawkioplat grupowychza uslugidystrybucjizamieszczono
i na zasadach
oplat za ustugidystrybucjinastqpujew okresachrozliczeniowych
4.2.L2. Rozliczenie
w pK 3.2.6.- 3.2.15.je2elistronyw umowienie ustalqinaczej.
okre$lonych
4.2.r3.

,,::jr, , ,.-,.,

Oplate za uslugi dystrybugi * w czq6cistalej, pobierasiq za caly okres rozliczeniowy,
od iloScipobranegopaliwagazowegoi mory faktycznievuykorzystanei.
niezale2nie

BONOFIKAW

I OPI.ATY ZA NIEDOTR:ZYMANIE STANDARDOW TAKOSCIOWYCH OBSIUGI

ODBIORC6W.
5.1.

paliwagazowegoOdbiorcamo2eza2qda6
W raziezastrze2eri
dotyczqrychjako5cidostarczanego
wykonaniabadaniajego jako ci w niezale2nym
laboratoriumbadawczymposiadajqcym
akredytacjq
jednostki ceffikujqcej, uzyskanqzgodniez odrqbnymipzepisami. W pzypadku, stwierdzenia
jakoScipaliw gazowych,o kt6rej mowa w pK 3.2.1. Spaedawcaobowiqzanyjest
niezgodno6ci
pokryi kosztytego badania.JeSlibadanianie potwierdzEzastae2efiOdbiorcy,ich kosztyponosi
Odbiorca.

5.2. W przypadkuobni2eniaciepla spalaniapaliwa gazowegomierzonegozgodniez zasadami
okreSlonymi
w pkt 3.2.3.w stosunkudo wielkoSci
okre lonychw pK 3.2.1.- Odbiorcyprzysluguje
bonifikataza caly udowodnionyokres dostarczaniapaliw gazowychprzy tak obni2onymcieple
spalania.
Bonifikatqobliczasiqwedlugwzoru:
B = ( 1 - H " s r l H s r )* I * C
gdzie:
B - wysoko5dbonifikaty[zl],
paliwagazowego[MJ/ms],
Hr5.- cieplospalaniadostarczanego
w pkt' 3.2.1.[MJ/ms],
okre6lone
cieplospalania
Hr, - nominalne
cieplespalania[ma],
paliwagazowego
o obni2onym
I - ilo56pobranego
C - cenapaliwagazowegodla danejgrupytaryfowej[ztlms].
paliwagazowegoniezgodnegoz iako6ciq,o K6rej
5.3. W pzypadku dostarczeniapzez Sprzedawcq
odmowypzyjqciajego dostawy,
mowa w pkt 3.2.1. Odbiorcama prawodo udokumentowanej
a ilo66paliwagazowegonie przyjQtqz tego powoduuwa2asiq za ilo56niedostarczonq.
5.4. W przypadku,gdy w rozliczeniachz Odbiorcamistosowanesq zasadyzgodne z pk 3.2,2.
- bonifikata,o kt6rejmowaw pK. 5.1 nie pzysluguje.
Za niedotzymywanie przer Spzedawcq wymienionychstandard6w jako5ciowychobslugi
o kt6rym mowa
Odbiorc6w,o kt6rychmowa w pK 5.1. ustalonychzgodniez rozponqdzeniem,
w pK 1.4.b,ustalasiQoptatyw wysokoSci:

Ofrata z g;tulu niedotrzymaniastandard6wjakoSciowych

Oplata

obCugiOdbiorc6w

lzllczrtnnoiifl

w przypadku odmowy udzielenia Odbiorcom na ich

a)

2qdanie, informacji o

pzewidywanym terminie

paliw gazowych,przerwanego
wznowieniadostarczenia
z

8,40

powoduawariisieci
w

b)

przypadku niepowiadomienia z

co

najmniej

czternastodniowym
wypzedzeniemo terminachi czasie
planowanychpzerw w dostarczaniupaliw gazowych,w
formie ogloszefiprasovuych,
komunikat6wradiowychlub

16,80

telewizyjnych,wzglqdnie w inny spos6b przyjqty na
danymterenie- Odbiorc6wzasilanych
z siecirozdzielczej
w przypadkuodmowy odplatnegopodjeciastosownych

c)

czynno5ci w

sieci dla umo2liwienia bezpiecznego

wykonania pzez Odbiorcq lub inny podmiot prac w

83,90

tej sieci
obszazeoddziatywania
d)

na 2qdanieOdbiorcyinformacji
w przypadkunieudzielenia
w sprawiezasadrozliczeliorazaKualnychtaryf

8,40

5.6. Warunkiemotrzymaniapzez Odbiorcqoplaty za niedotrzymaniepzez Sprzedawcqstandard6w
jako5ciowych obslugi Odbiorc6w, jest wystqpienie z pisemnym wnioskiem. Spzedawca
jest do rozpatrzenia
wnioskunie p6iniejni2w terminle30 dni od dniajego zio2enia.
zobowiqzany
wielkoScimocy umownejw trybie
pzez operatorasieciograniczenia
5.7. W prefpadkuwprowadzenia
o kt6rymmowaw pK 1.4. lit. b, a tak2ew przypadkuwprowadzenia
w rozporz4dzeniu,
okre6lonym
wielkoicimocyumownejlub przerwyw dostawiepaliwagazowego:
pzez Spzedawcqograniczenia
lub remontowo-konserwaryjnymi,
pracamiprzylqczeniowymi
w zwi4zkuz prowadzonymi
a)
od odbiorcyawarifu wybuchem.po2arem'
w zwiqzkuz powstal4z przyczfn niezale2nych
b)
usuniqciaich skutk6w,
ich powstanialub w przypadkukonieczno6ci
zagro2eniem
do wielko5cii czasutrwania
Oplata stala za ustugidystrybucjiulega obni2eniuproporcjonalnie
lub przerwy'
takiegoograniczenia
5.g.

w pK 5'5'
przezSpzedawcqmocyumownejz innychni2wymienione
W prrypadkuograniczenia
z powodu dorainego spadku ciSnienia
przyg1yn,niezaleinychod Odbiorcy,E w szczeg6lno6ci
pzez okres
w sieci(na doplrywiepned reduftorem)poni2ejciSnienia,o K6rym mowaw umowie'
udzielaodbiorcybonifikatyw oplaciestalejza uslugidystrybucji
dlu2szyni260 minut- Sprzedawca
do wielkoScii czasu trwania takiego ograniczenia.Bonifikata
w wysoko5ciproporcjonalnej

p

je5li spadekci6nieniazostalspowodowanyprzezOdbiorcqna skutekpzekraczania
nie przysluguje,
pzez niegomocyumownej.

6. OPIATY ZA NIETEGALNEPOBIERANIEPALIW GAZOWYCH
6.1.

pobieranie
paliwgazowych
Za nielegalne
uwa2asiq:

a)

pobieraniepaliwgazowychbezzawarciaumowyze Sprzedawcq;

b)

pobieranie paliw

gazowych niezgodnie z

postanowieniami umovvy, w

tym

w szczeg6lno6ci:
.

pominiqciem
z calkowitymlub czqSciowym
ukladupomiarowo-rozliczeniowego,

.

w wyniku dokonywaniaprzezOdbiorcqzmian lub uszkodzeriw ukladziepomiarowojego nieprawidlowe
powodujqcych
rozliczeniowym
lub umo2liwiajAcych
dzialanie.

.

w wyniku zaginiqcialub uszkodzeniaukladu pomiarowo-rozliczeniowego,
z winy
Odbiorcy,

6.2.

W przypadkunielegalnegopobieraniapaliw gazowychbez zawartejumowy oraz samowolnego
przylqczenia
obci42apobierajqcego
do siecigazowej- Sprzedawca
optatamiza nielegalniepobrane
iloSci z zastosowaniem S-krotnych cen paliw gazowych oraz stawek oplaty stalej
i zmiennejza uslugqdystrybudi,okre6lonychdla grupy taryfowej,do ktSrej pobierajacym5glby
jako Odbiorcaze wzglqduna moczainstalowanych
odbiornik6w.
bydzakwalifikowany

5.3.

W przypadkunielegalnegopobieraniapaliw gazowychpzez Odbiot&., z K6rym Sprzedawca
zawarlumowe,Spzedawcaobciq2aodbiorcqoplatami:

a)

W przypadku udowodnionegookresu nielegalnegopobierania paliwa gazowego
w wysoko6cidwukrotno5cicen paliwgazowychoraz stawekoplaty sta{eji zmiennejza uslugi
dystrybucji,okre6lonychdla grupy taryfowej, do kt6rej pobierajqcyjest zakwalifikowany,
pnyjmujqc wielkoScipobieranejmocy i zu2yciatego paliwa,jakie wystqpilyw analogicznym
okresie przed powstaniem nielegalnego pobierania tego paliwa, jakie vvystapily
pobierania
tego paliwalub po jego
okresieprzedpowstaniemnielegalnego
w analogicznym
ustaniu. Oplaty pobiera siq dla ka2degomiesiaca,w K6rym nastqpilo pobranie paliwa
gazowegoniezgodniez umowai obliczasiq dla calego nieobjqtegopzedawnieniemokresu

b)

pobieraniapaliwagazowego;
nielegalnego
udowodnionego
W przypadku,9dy nie mo2na ustalidiloici nielegalniepobieranegopaliwa gazowego
w wysoko6cidwukrotno6cicen paliwgazowychoraz stawekoptatystalej i zmiennejza uslugi
dystrybucji,okre$lonychdla grupy taryfowej, do K6rei pobierajqcyjest zakwalifikowany,
pr4fjmujEc ryczaltowe wielko6ci zu|ycia tego paliwa okreSlone w pK 6.5.
i wielko$d mocy okreSlon4w zawartej z Odbiorc4 umowie spaeda2y lub umowie
o iwiadczenieuslugdYstrybucii;

6.4.

nie objqtego
Oplaty,o kt6rychmowaw pld 6.2. i 6.3., obliczasiq dla calegoudowodnionego,
paliwagazowego.
pobierania
okresunielegalnego
przedawnieniem
roszczefi,

".-i r*'i,: ?'.j"tr,:0"'{.}'t
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6.5.

W przypadku
niemo2no6ci
pobierania
ustaleniaokresunielegalnego
paliwagazowegoijego ilo6ci,
oplaty z tego tytulu ustala siq przyjmujqcnastqpuj4ceryczaftoweilo5ci nielegalniepobranego
paliwagazowego;

gruptaryfowych
a) dla Odbiorc6w
W-1,W-2- w ilo6cijakw poni2szej
tabeli,

Grupataryfowa

Ryczaltowa ilo56 nielegalnie pobranego
paliwa gazowego [m3]

w-1
w-2

200
900

b) dla Odbiorc6wgrupy taryfowejW-3 - w wysoko6ciiloczynumocy nominalnejgazomierzai ilo6ci
godzinw okresierozliczeniowym,
c) dla Odbiorc6wgrup taMowych W-4, W-5, w wysoko5ciiloczynumocy umowneji ilo ci godzin
w okresierozliczeniowym
lub,
w wysokoSciiloczynu sumy mocy nominalnejzainstalowanychodbiornikSwi ilo6ci godzin
w okresierozliczeniowym
6.6.

Ryczaltoweilo6ci paliwa, o K6rych mowa w pkt 5.5., sq. okre6lonejako iloScimaksymalne
i Spzedawca przy ustalaniuoplat mo2e zastosowadiloScimniejsze,uwzglqdniajqczeczywiste
mo2liwoScipobieraniapaliwa gazowegoprzez danego Odbiorcqwynikajqcez mocy i rodzaju
odbiornik6w.
zainstalowanych

W przypadkuOdbiorc6w,kt6rzynie dostosowalisiq do:
o kt6rymmowaw pkt 1.4. lit. d'
na podstawierozporzqdzenia,
ograniczefiwprowadzonych
a)
w zwiEzkuz:
wprowadzonych
oEraniczeri
b)

6.7.

.

wybuchemlub wybuchem,
awariq,zagro2eniem

.

zagrofueniem
Po2aremlub Po2arem,
awarii,
praczwiAzanych
z usuwaniem
prowadzeniem

.
o
.

lub remontowychsiecigazowych,
prackonsenruaryjnych
planowanych
wykonywaniem
odbiorc5wlub prac przylqueniowych
praczwiqzanych
z przy{aczaniem
wykonywaniem

w siecigazowejnalezacejdo spaedawcy,
paliwagazowe9o,
ze zmianqrodzajudostarczanego
praczwiqzanych
. wykonywaniem
przezuklad pomiarowy
zarejestrowanej
pobieranesEoplatystanowiqceiloczynmory maksymalnej
ponad moc wynikajqcqz wprowadzonychograniczeri,iloScigodzin w okresie rozliczeniowym
zostali
i 2-krotnejstawkiopfatystalej uslugidystryburyjnejwlaSciwejdla grupytaryfowej,do K5rej
mocy
i oplaty stanowiqcejiloczynilo5cipobranegogazu w okresieprzekroczenia
zakwalifikowani
-,.r,'
..,''i.
i,+
i.t" T'f i r-,r'{
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umowneji 2-krotnejstawkioplaty zmiennejuslugidystrybufinej i 2-krotnejceny gazuwla6ciwej
dla grupytaryfowej,do kt6rejsq zakwalifikowani.
5.8.

Za wymianquszkodzonego
pruezOdbiorcqgazomiezalub innegouzqdzeniapomiarowego
albo
zniszczenie
tego gazomiezalub urzqdzenia
pobierasiq oplatqw wysoko6cisumywarto6cinowego
gazomieza lub urz4dzenia,obowi4zujqcejw dniu jego monta2u i oplaty w wysokoSci
55 zl zwiqzanejz ponownymmonta2em.

6,9.

Za sprawdzeniestanu technicznegoukladu pomiarowo- rozliczeniowegoi zalo2enieprzez
spzedawcqnowychplombw miejscezerwanychlub uszkodzonych
z winy odbiorcyna jakiejkolwiek
czqSciuzqdzeniaodbiorczego
w instaladigazowejlub na urzqdzeniupomiarowympobierasiq
oplatqw wysoko6d210 zl.

6.10. Za zalo2enieplombymiejscezerwanejpzez odbiorcqplombyna rejestratorzemocy lub innym
urzqdzeniuzwiqzanymz pomiaremtej mocy, lub naruszenietej plomby pobiera siq optatq
w wysoko6ci90 zt.
ponownejlegalizacji
6.11. Za poddanieuz4dzeniapomiarowo-rozliczeniowego
z powoduzerwaniapzez
odbiorcqplomblegalizacyjnych
lub ich naruszeniapobierasiq oplatqw wysoko6ci- sumy koszt6w
oplat przygotowaniaurz4dzeniado legalizacjii jego legalizacjqw wysoko6ci100 zl, oraz oplaty
i ponownymmonta2em55 zl.
zwiqzanejz demonta2em

DO SrECr GAZOWI|CH
ZA PR;ZYIACZENrE
7. ZASADYROZLTCZEN
7.I.

zgodniez podzialem
okreSlasiq odpowiedniodla grup przylqczeniowych
OplaWza pnytrqczenie
w rozpozqdzeniu,o K6rym mowa w pkt 1.4. lit. c). Podmiotylub Odbiorc5w
okreSlonym

grup pzylqczeniowych:
pnyt1czanych
do sieciSpaedawcyklasyfikujesiq wg nastqpujErych
grupa I * podmiotydeklarujqcepobor paliwa gazowegow ilo6cinie wiqkszejniz 10 m3/h
a)
o cieplespalania39,5MJ/m3
w pzeliczeniuna gazziemnywysokometanowy
b)

grupa II - podmioty deklarujqcepob6r paliwa gazowego w iloSci powyzej 10 m'/h
o cieplespalania39,5MJ/m3.
w pzeliczeniuna gazziemnywysokometanovvy

od:
do sieciSpzedawryustalasiq w zale2noSci
7.2.. Stawkioplat za przylqczenie

a)
b)

zewnqtznejnominalnejSrednicyodcinkSwsiecislu2qcychdo przylqczenia,
element5w
przy zastosowaniu
standardowych
warunk6wwykonaniaprzylqcza,
standardowych
sieci.

!)
,.,;i .,,",.,!
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7.3. Do standardowychelement6wsieci o K6rych mowa w pkt 7.1. lit. b), zalir::a siq: uklad
wlqczeniowy/rurQ pzewodowq, zasuwQodcinajqcq, zlqee izolacyjne fub polqczeniatypu
polietylen-stalna przylqczu polietylenowym,kurek g*6wny oraz reduktor ciSnienia gazu
o pzepustowo5cido tO m3/h gazuziemnegowysokometanowego,
rury ochronnena skrzy2owaniu
podziemnym.
z innymuzbrojeniem
Do warunk6wstandardowych
zaliczasiq wykonanieprzylqczenia:

7.4.

a)

w wykopieotwafim, na tereniebeznawiezchniutwardzonej,

b)

w wykopieotwartym,na tereniez nawiezchniqutwardzon4

c)

paeciskiem,
beznaruszenia
nawieachni.
Odcinek5 metr6w przytqaa,dla K6regookre6lasiq zawartqw tabeliw pkt. 9.2. stawkqoplatyza
jego budowq(zale2nqod rodzajunawiezchni,w kt6rej bqdziewykonanyvvykoppod pzylqcze)-

7.5.

ma sw6j poczqtekw miejscu polqczeniaprojektowanegopzylqcza z istniejqcymgazociqgiem
zasilajqcym.
(nawiezchniautwardzona
gdy na odcinkutym wystgpujqdwa rodzajenawierzchni
7.6. W przypadku
i nieutwardzona),
ryczaltowqstawkqoptaty za 5 metr6w przyjmujesiq dla rodzajunawiezchni,
kt6rama wy2szyudzial.
na K6rymkolwiekz odcink6wpnylqczatechnologiiz pzeciskiem- dla
7 . 7 . W przypadkuzastosowania
okre5leniastawkioptatystandardowejza pierwsze5 metr6w przylqea,stosujesiq oplatqwla5dwq
dla technologiiwykonaniaprzeciskiem.
Oplatqza prnllqeeniedo sieciSpaedawryobliczasiq wedlugwzoru:

7.8.

OnP=OP*SPXLP

gdzie:
Onp- oplata ryczaftowaza p'zylqczenb[zl],
do 5 m [zl],
Oq- oplataryczaftowaza budowqodcinkasiecislu2qcegodo przylqczenia
za ka2dymetr odcinkasieci,slu2qcegodo przylqczenia,
Sp- stawkaoplatyza prrytrqeenie
powy2ej5 metr6w lz[m7,
powy2ej5 metr6w[m] wyznaczona
do przylEczenia
Lp- dlugo66odcinkasiecislu24cego
zaokrqglania.
do lm na og6lnychzasadach
z dokladno6ciq
mo2ena wniosekprzytqczanego
Oplataza pr4lqeenie pobieranajest jednorazowo.Sprzedawca
podmiotuoplatq tq rozlo2yi na raty. Warunki pobieraniaoplaty w ratach, w tym pokrywania

7.9.

z tym koszt6w,okreSlaumowao pzylqczenie.
zwiAzanych
7.IO. Optata za prqlqczenie nie obejmuje koszt6w zakupu i montaiu skzynki przeznaczonejna
unadzeniepomiarowe.
Zasady ustalaniaoplat za pzylqczenie okre6loneniniejsz4taryfe stosuje siq wylqczniedo
warunki
podmiot6wubiegajqcychsiq o pzylqczenie,jeili spelnionesE technicznei ekonomiczne
dostarczaniapaliwagazowego.Ustalonew niniejszejtaryfie zasadyi stawkioplat za przylqczenie

7.It.

'

r:

t4

. " ' .

a

do sieci gazowychdotyczqpodmiot6w,kt6rym Spzedawcaokre6lilwarunkipzylqczenia(w tym
mociiloii).
8. OPTAW A

DODATKOWE UST.UGI LUB CZYNNOSCI wYKoNYwANE NA DoDATKowE
ZLECENIEODBIORCY
8.1.

Za czynno6cilub uslugiwykonywaneprzezSpzedawcqna zlecenieOdbiorc6wprzylqczonych
do
sieciSprzedawcy
ustalasiq nastqpujqce
stawkioplatt

a) *":':i::ffiffi:;:ffiililiTi':ffi:
.
b)

L00z,czynno3

dla pozostalych
Odbiorc6w

2AOilkzynnoii.

laboratoryjnesprawdzeniepoprawno5cidzialaniauaqdzenia pomiarowegodla Odbiorc6w
- wg koszt6w
pobierajqrychnie wiqcej ni2 10 m37hgazu ziemnegowysokometanowego
ekspertyzy.

8.2.

Za inne dodatkoweuslugi lub czynnoSciwykonywanena zlecenieOdbiorc6wprzyl4czonych
do
sieciSpzedawcy,wysokoSioplat ustalaumowa.

9. UTYSOKOSc
Cen r STAWEKOPT.AT
9.1.

pzez Spzedawcq:
Cenypaliwgazowych
istawkioplatstosowane
Ceny i stawki oplat dla Odbiorcr6wzasilanych z sieci Sprzedawcy (bez VAT)
( o ci5nieniudo 0,5MPa)
Rodzajecen i stawekoptatdla Odbiorc6wgazuziemnego(GZ-50)E

Grupataryfowa

Ceny za paliwo

Stawki oplat

gazowe

abonamentowych

Stawki oplat za uslugi dystrybucii
zm|enna

stafa
Jednostkamiary

w-1
w-2
w-3

[zVm3]

[zVm-c]

[z{m-c]

lz{(m3/h)za hl

DlaOdbiorc6wgazuziemnegowysokometanowego
x
1,94
3,90
0,7712

lztlm3l

0,4455

0,7626

4,68

8,73

x

0,3975

0,7625

85,00

x

0,0271

0,3413

W4

0,7390

11 5 , 0 0

X

0,0314

0,3075

w-5

0,7301

225,00

X

0,0347

0,2167

[owar6wi uslug(VAT) wysokoici22o/o'

w-r
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