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Taryfy dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9  
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W Taryfie dla usług przesyłania paliw gazowych nr 9 Operatora Gazociągów Przesyłowych 

GAZ-SYSTEM S.A. zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 

2014 r. znak: DRG-4212-58(11)/2014/6154/IX/JDo1, opublikowanej w Biuletynie Branżowym URE 

– Paliwa gazowe Nr 116 (785) z dnia 17 grudnia 2014 r., zmienionej decyzją z dnia 17 grudnia 

2015 r. znak: DRG-4212-59(8)/2015/6154/IX/JDo1 opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – 

Paliwa gazowe Nr 87/2015 (875) z dnia 17 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Pkt 4.1.2.1 otrzymuje brzmienie: 

„4.1.2.1 Opłata za świadczenie usług przesyłania w fizycznym punkcie połączenia   

sieci przesyłowej z terminalem LNG nie jest pobierana”. 

 

2. Pkt 5.1.1. otrzymuje brzmienie: 

„5.1.1.  Za niedotrzymanie przez OSP standardów jakościowych obsługi, 

Użytkownikowi Systemu przysługują bonifikaty, ustalone zgodnie 

z postanowieniami § 41 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w pkt. 1.1.4 

w następującej wysokości: 

Bonifikata zł 

a) za odmowę udzielenia Użytkownikowi Systemu na jego żądanie, 

informacji o przewidywanym terminie wznowienia przesyłania paliwa 

gazowego, przerwanego z powodu awarii sieci przesyłowej 

78,00 

b) za nieprzyjęcie zgłoszenia dotyczącego awarii lub zakłócenia 

w dostarczaniu paliwa gazowego 

78,00 

c) za nieuzasadnioną zwłokę w likwidacji awarii, która wystąpiła w sieci 

przesyłowej oraz w usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu paliwa gazowego 

259,99 

d) za niepowiadomienie Użytkownika Systemu, w drodze indywidualnych 

pisemnych zawiadomień przekazanych faxem lub e-mailem na adres 

podany przez Użytkownika Systemu, z co najmniej czternastodniowym 

wyprzedzeniem, o terminach i czasie trwania planowanych przerw 

w dostarczaniu paliwa gazowego do fizycznego punktu wyjścia 

389,98 

e) za niepowiadomienie z tygodniowym wyprzedzeniem Użytkowników 

Sieci zasilanych z sieci przesyłowej, w formie ogłoszeń prasowych, 

internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób 

przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień 

przekazanych na piśmie, telefonicznie, bądź za pomocą innego środka 

129,99 
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telekomunikacji o terminie zamierzonej zmiany ciśnienia i innych 

parametrów paliwa gazowego mających wpływ na współpracę 

ruchową z siecią  

f) za odmowę odpłatnego podjęcia stosownych czynności w sieci 

przesyłowej dla umożliwienia bezpiecznego wykonania przez 

Użytkownika Systemu lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania 

tej sieci 

129,99 

g) za odmowę udzielenia na żądanie Użytkownika Systemu informacji 

o zasadach rozliczeń oraz o aktualnych taryfach  

78,00 

h) 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 

15,60 

i) za przedłużenie czternastodniowego terminu sprawdzenia 

prawidłowości działania układu pomiarowego, którego przedsiębiorstwo 

energetyczne jest właścicielem, za każdy dzień zwłoki 

15,60 

j) za przedłużenie siedmiodniowego terminu przekazania układu 

pomiarowego, którego przedsiębiorstwo energetyczne jest właścicielem, 

do badania laboratoryjnego, od dnia zgłoszenia takiego żądania przez 

odbiorcę, za każdy dzień zwłoki 

15,60 

k) za uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego 

uprzednio układu pomiarowego 

259,99 

l) za niewydanie przez przedsiębiorstwo energetyczne wykonujące 

działalność gospodarczą w zakresie przesyłania paliw gazowych po 

zakończeniu jego dostarczania oraz w przypadku wymiany układu 

pomiarowego w trakcie dostarczania tego paliwa, na wniosek 

Użytkownika Systemu, dokumentu zawierającego dane identyfikujące 

ten układ lub za nieudostępnienie danych pomiarowych na dzień 

zakończenia dostarczania tego paliwa lub demontażu układu 

pomiarowego 

19,50 

 


