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Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków PP, PZ oraz PP/PZ   
 
W celu uniknięcia błędów formalno–prawnych oraz niewłaściwego zinterpretowania podanych we wnioskach 
wartości:  
 

 Wnioskodawca składający wniosek o zawarcie PP lub PZ lub PP/PZ, powinien: 
o W zakresie PZ, oprócz informacji wstępnych (nagłówka) wypełnić jedynie te kolumny, które 

dotyczą: 
 nazwy punktu wejścia/wyjścia, 
 ID punktu wejścia/wyjścia oraz, 
 daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia usługi. 

o W zakresie PP, oprócz powyższych, także wnioskowaną wartość PP w każdym punkcie 
wejścia/wyjścia. 

o Wskazać przewidywane roczne ilości przesyłanego paliwa gazowego. 
 

 Wnioskodawca posiadający już zawarty PP lub PP/PZ (będący Użytkownikiem Sieci), wypełniając 
kolejny wniosek o PP lub PZ  lub zmianę PP lub PZ lub PP/PZ, powinien: 

o podać wartość przyrostu PP, o jaką chce zmienić dotychczas zarezerwowaną przepustowość 
w danym punkcie wejścia/wyjścia (w przypadku wniosku o zmniejszenie przepustowości 
zgodnie z IRiESP, wartość zmiany powinna zostać poprzedzona znakiem „–„ (minus)) 

o podać wartość przyrostu przesyłanych ilości paliwa gazowego, o jaką chce zmienić dotychczas 
zadeklarowane roczne ilości (w przypadku wniosku o zmniejszenie ilości, wartość zmiany 
powinna zostać poprzedzona znakiem „–„ (minus)), 

o we wniosku uwzględnić wyłącznie te punkty wejścia/wyjścia, w których występują zmiany 
względem obowiązującego PP lub PZ lub PP/PZ. 
 
Uwaga: zmniejszenie przepustowości do wartości 0 nie oznacza wyłączenia danego punktu z 
umowy.  

 
NIEDOPUSZCZALNE JEST WPROWADZANIE JAKICHKOLWIEK ZMIAN W STRUKTURZE TABELI WNIOSKU (zmniejszanie 
lub zwiększanie ilości kolumn oraz zmiana ich nazewnictwa). Możliwe, a w niektórych przypadkach wskazane, 
jest umieszczanie w kilku wierszach danych dotyczących jednego punktu wejścia/wyjścia. 
 


