
Zmiany w Taryfie nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego  

Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
 

W Taryfie nr 6 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie wprowadzone zostały następujące zmiany: 

 

1. Pkt 1.3. lit. g otrzymuje brzmienie: 

„g) stawki opłaty za wstrzymanie dostarczania paliw gazowych, jeżeli wstrzymanie dostarczania spowodowane było przyczynami, o których mowa w art. 6b ustawy 

wymienionej w pkt 1.2. lit. a),” 

2. Pkt 4.3. otrzymuje brzmienie: 

„4.3. W oparciu o kryteria określone w punktach 4.1 i 4.2 z zastrzeżeniem pkt 4.3.a. i 4.3.b. ustala się następujące grupy taryfowe dla Odbiorców przyłączonych do Sieci 

dystrybucyjnej na obszarze taryfowym:” 

3. Skreśla się punkt 4.7. 

4. Po pkt 5.1.8. dodaje się pkt 5.1.8.a. o brzmieniu: 

„5.1.8.a. Opłata za wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego z powodów, o których mowa w punkcie 5.1.8., do każdego Miejsca odbioru wynosi:  

a) w grupach taryfowych od W-1.1 do W-4 (…) – 137,70 zł, 

b) w pozostałych grupach taryfowych – 247,85 zł.” 

5. Pkt 5.1.9. otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie dostarczania paliwa gazowego z powodów, o których mowa w punkcie 5.1.8, Operator bezzwłocznie wznawia jego 

dostarczanie.” 

6. Pkt 5.2.5. otrzymuje brzmienie: 

„Korekta o której mowa w pkt 5.2.2. realizowana jest zgodnie z zasadami i terminami określonymi w Umowie i w przypadku  

a) zawyżenia lub zaniżenia należności obejmuje cały Okres rozliczeniowy lub okres, w którym występowały stwierdzone nieprawidłowości lub błędy, z wyjątkiem lit. b), 

b) zaniżenia należności w stosunku do obiorców pobierających paliwa gazowe w ilości nie większej niż 110 kWh/h – obejmuje ostatni Okres rozliczeniowy.” 

7. Pkt 5.3.3. otrzymuje brzmienie: 

„Dla Odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych od W-5.1 do W-13.2 (…), opłatę za Usługę dystrybucji oblicza się według wzoru: 

Od =
Szd ∗ Q + Ssd ∗ M ∗ T
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gdzie: 

Od – opłata za Usługę dystrybucji [zł], 

Szd – stawka opłaty zmiennej [gr/kWh], 

Q – ilość dystrybuowanego paliwa gazowego w Okresie rozliczeniowym [kWh],  

Ssd – stawka opłaty stałej [gr/(kWh/h) za każdą godzinę Okresu rozliczeniowego], 

M – Moc umowna [kWh/h], 

T – liczba godzin w Okresie rozliczeniowym [h]. 

Ilość dystrybuowanego paliwa gazowego Q, oblicza się według wzoru: 

Q =∑(Qmn
3 ∗Wk)

i

n=1

 

gdzie: 

Qmn
3– ilość dystrybuowanych paliw gazowych zmierzona w n-tej dobie w [m3], 

Wk – współczynnik konwersji odpowiadający ilorazowi wartości ciepła spalania paliwa gazowego dla okresu rozliczeniowego i liczby 3,6, 

i – liczba dób w okresie rozliczeniowym.” 

8. Pkt 5.1.9. otrzymuje brzmienie: 

„Ciepło spalania, o którym mowa w pkt  

a) 5.3.2. - ustala się na podstawie średniej arytmetycznej z ostatnio opublikowanych 

na stronie Operatora wartości ciepła spalania dla poszczególnych miesięcy z liczby miesięcy 

odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego, 

(…) 

c) 5.3.3. - ustala się na podstawie wartości ciepła spalania opublikowanego na stronie 

Operatora dla okresu rozliczeniowego, z zastrzeżeniem pkt 5.3.5.” 

9. Pkt 6.1. otrzymuje brzmienie: 

„Stawki opłat dystrybucyjnych, (…) przedstawiają poniższe tabele:” 

10. Pkt 8.1. otrzymuje brzmienie: 

„Za niedotrzymanie przez Operatora standardów jakościowych obsługi Odbiorców, przysługują 

bonifikaty w wysokości przedstawionej w tabeli: 

L.p. Wyszczególnienie Opłata 

1. 
Za odmowę udzielenia Odbiorcy na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dystrybucji paliwa gazowego, przerwanej z 

powodu awarii Sieci dystrybucyjnej 
85,43 zł 

2. Za nieprzyjęcie zgłoszenia dotyczącego awarii lub zakłócenia w dostarczaniu paliwa gazowego  85,43 zł 

3. Za nieuzasadnioną zwłokę w likwidacji awarii, która wystąpiła w Sieci dystrybucyjnej i usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu paliwa gazowego 284,77 zł 

4. 

Za niepowiadomienie Odbiorcy z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie trwania planowanych przerw w 

dostarczaniu paliwa gazowego do Miejsc odbioru zaliczanych do grupy przyłączeniowej B podgrupy I, w formie ogłoszeń prasowych, 

internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, albo w inny sposób przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych 

zawiadomień przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji 

85,43 zł 

5. 
Za niepowiadomienie Odbiorcy z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie trwania planowanych przerw w dostawie 

paliwa gazowego do Miejsc odbioru zaliczanych do grupy przyłączeniowej A, C i B podgrupy II, w formie ogłoszeń prasowych, internetowych, 
427,15 zł 



komunikatów radiowych lub telewizyjnych, albo w inny sposób przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień  

przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji 

6. 
Za odmowę odpłatnego podjęcia stosownych czynności w Sieci dystrybucyjnej w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez Odbiorcę lub 

inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej Sieci 
142,38 zł 

7. Za odmowę udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji o zasadach rozliczeń oraz o aktualnej Taryfie 85,43 zł 

8. 

Za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy 

dzień zwłoki. W przypadku wniosku lub reklamacji wymagających przeprowadzenia kontroli lub dokonania pomiarów termin czternastodniowy 

jest liczony od dnia zakończenia tych kontroli lub pomiarów 

17,09 zł 

9. 
Za przedłużenie czternastodniowego terminu sprawdzenia prawidłowości działania Układu pomiarowego, którego Operator jest właścicielem, 

za każdy dzień zwłoki 
17,09 zł 

10. 
Za przedłużenie siedmiodniowego terminu przekazania Układu pomiarowego, którego Operator jest właścicielem, do badania laboratoryjnego, 

od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Odbiorcę, za każdy dzień zwłoki 
17,09 zł 

11. Za uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio Układu pomiarowego  284,77 zł 

12. 

Za niewydanie przez Operatora po zakończeniu dostarczania paliwa gazowego, oraz w przypadku wymiany Układu pomiarowego w trakcie 

dostarczania tego paliwa, na wniosek Odbiorcy, dokumentu zawierającego dane identyfikujące ten układ, lub za nieudostępnienie danych 

pomiarowych na dzień zakończenia dostarczania tego paliwa lub demontażu Układu pomiarowego  

21,36 zł 

 

11. Pkt 10.1.1. otrzymuje brzmienie: 

 

L.p. Nazwa usługi Opłata lub sposób jej ustalenia 

 Wstrzymanie lub wznowienie dostarczania paliwa gazowego w Miejscu odbioru: 

1. do 110 kWh/h włącznie 68,85 zł 

powyżej 110 kWh/h 123,92 zł 

 


