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Kwestionariuszniewiążących zgłoszeń zapotrzebowaniana Zdolność przyrostową 
I. Niewiążace wskazania zapotrzebowania 
 
W celu wskazania niewiążącego zapotrzebowania na Zdolność przyrostową pomiędzy polskim systemem przesyłowym oraz sąsiadującymi systemami przesyłowymi zgodnie z procesem opisanym w art. 26 ust. 8 i 9 nowelizacji CAM NC, proszę podać następujące informacje:
Sąsiadujące systemy wejścia-wyjścia, których dotyczy zgłaszane zapotrzebowanie na Zdolność przyrostową – po jednej          stronie lub po obu stronach punktu połączenia międzysystemowego – oraz wymagany kierunek;
Ilość Zdolności przyrostowej pomiędzy odpowiednimi systemami wejścia-wyjścia, na jaką zgłaszane jest zapotrzebowaniew poszczególnych latach gazowych (jeden wiersz = jedna ilość zdolności w poszczególnym roku gazowym);
Informacje na temat niewiążących wskazań zapotrzebowania, które zostały lub zostaną przedłożone innym operatorom systemów przesyłowych, w przypadku, gdy takie wskazania są ze sobą skorelowane;
Informacje czy zgłaszane zapotrzebowanie jest uzależnione od jakichś warunków (np. czy zgłoszenie dotyczy zapotrzebowania obejmującego więcej niż dwie strefy wejścia-wyjścia etc.)
Zgodnie z punktami od (1) do (4), proszę podać w poniższej tabeli niewiążące wskazania zapotrzebowania na Zdolność przyrostową ciągłą w nadchodzących latach gazowych między polskim systemem przesyłowym oraz sąsiadującymi systemami przesyłowymi. Proszę nie uwzględniać żadnej z już zakontraktowanej zdolności przesyłowej w ramach systemu przesyłowego GAZ-SYSTEM.
 
Tabela niewiążącego wskazania zapotrzebowaniana Zdolność Przyrostową – wersja przykładowa
(1) 
(2) 
(3) 
(4)
1
2
3
4
Kierunek Z[nazwa systemuwejścia-wyjścia]“Zdolnośćw punkciewyjścia”
Kierunek DO[nazwa systemuwejścia-wyjścia]“Zdolnośćw punkciewejścia”
Rok gazowy[yyyy/yyyy+1]
Ilość[kWh/h/rok]
Czy wniosekzostał/zostanie złożonydo innych OSP?[tak, nazwa operatora]lub [nie] (szczegółoweinformacje należyprzekazać w następnejczęści)
Warunki
Np. Polska
Czechy
2019/2020
Tak
Opis
Polska
Czechy
2020/2021
Tak
Opis
Np. Gaspool
Polska
2023/2024
Nie
Gaspool
Polska
2024/2025
Nie
1
2
3
4
Kierunek Z[nazwa systemuwejścia-wyjścia]“Zdolnośćw punkciewyjścia”
Kierunek DO[nazwa systemuwejścia-wyjścia]“Zdolnośćw punkciewejścia”
Rok gazowy[yyyy/yyyy+1]
Ilość[kWh/h/rok]
Czy wniosekzostał/zostanie złożonydo innych OSP?[tak, nazwa operatora]lub [nie] (szczegółoweinformacje należyprzekazać w następnejczęści)
Warunki
Szczegółowe informacje na temat wniosków przekazanych do innych operatorów systemów przesyłowych w przypadku,
gdy są one powiązane ze zgłoszonym zapotrzebowaniem:
Szczegółowe informacje o warunkach, od których spełnienia uzależnione jest zgłoszone zapotrzebowanie:
II. Dane kontaktowe Uczestnika 
 
Proszę wypełnić dane dotyczące firmy oraz osób upoważnionych do reprezentacji firmy, które będą osobami kontaktowymi w ramach zgłaszanego zapotrzebowania: 
Uczestnik:  
Nazwa:
Adres: 
Kod pocztowy: 
Miasto: 
Państwo: 
NIP: 
Numer kodu EIC (X-code):
Dane kontaktowe:
Nazwisko i imię osoby
upoważnionej do kontaktów: 
Stanowisko: 
E-mail: 
NIP: 
Podpisując i przesyłając Kwestionariusz do GAZ-SYSTEM S.A., Uczestnik akceptuje Regulamin udziału w niewiążącej Procedurze oceny zapotrzebowania rynku na Zdolność przyrostową oraz potwierdza zapoznanie się z opisem Procesu uzyskiwania zdolności przyrostowej opublikowanym na stronie internetowej GAZ-SYSTEM w zakładce Procedura incremental.
Miejsce i data:  	
Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji: 
Imię i nazwisko: 
Stanowisko:
Prosimy o przesłanie skanu podpisanego Kwestionariusza wraz z dokumentami wskazanymi w pkt 4.5. Regulaminu do GAZ-SYSTEM S.A.
na adres: incremental@gaz-system.pl
Równolegle Kwestionariusz wraz z dokumentami wskazanymi w punkcie 4.5. Regulaminu w formie pisemnej należy przesłać 
w zapieczętowanych kopertach z adnotacją „Procedura Incremental 2017” na adres:
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.Sekretariat Pionu Rozwoju  ul. Mszczonowska 402-337 Warszawa
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