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1. |Vstęp

1.1. Niniejsza Instĺtrkcja Ruchu i Eksploatacji Sieci DysĘbucyjnej - Gazowej IRiESDg
ĺeguĘe waĺrrnki świadczenia Usług dystrybucji w Systemie dysĘbucyinymZakładőw
I)tządzeń' Chemicznych i Ätmatury Pĺzemysłowej ,,Chemar'' Spółka Akcyjna z siedzibą
w I(ielcach, działających jako opeĺator Systemu Dysĺ7bucyjnego g^zowego zwanych
dalei OSDg.

7.2.DeÍlncje.

Alokacja

Awaria

Bilansowanie

Ptzypisatie poszczególnym ZUP albo ZUD ilości lub objetości paliwa gazourego
odpouriednio pnekazaĺego do dystrybucji lub odebtanego w punkcie wyjścia

Bilansowanie flzyczĺe

Zdarzerue niespodziewane, które spowodowało zÍ|^cŻfl^ utratę technicznej
sprawności Sieci dystrybucyjnej lub przyłączoĺych do niej sieci, instalacji lub
lrządzeń' lub bezpośľednie poważne zagrożen|le dla zdrowia ludzkiego, mienia lub
śtodowiska lub nagłą konieczĺościąprzecivłdziałaĺia powstaniu takich zagrożeń'
lub ich uniknięcia oraz usunięcia skutków spovrodowanych ich wystąpieniem
i mogące powodować ogtaniczenia w dostatczaniu, Dystrybucji lub poborze Paliwa
g^Żo\\|ego

Bilansowanie handlowe

Cena tefetencyjĺa gazu
(cRG)

Bilansowanie Íĺzyczĺe i handlowe ptowadzone przez oSDg

Działalność oSD mająca na celu ztőwĺo,ważeĺie ilości paliwa gazowego
dostarczanego i pobietanego Ż systemu dystrybucyjne 8o poprŻeŻ bieżące
sterowanie pÍacą systemu dystrybucy1nego

Ciepło spalania

Dztałalność oSD polegająca na określeniu i rczliczaĺirl wielkości nie zbilansowarua
wynikającego z rőżrucy pomiędzy ilościami pali-wa gazoweeo dostatczonego
i pobieľanego ze sttefy dystrybucyjnej

Średnioważona cena zakupu paliwa gazowego przeŻ opetatora Systemu
Dystrybucyjnego, opublikow^Í|^ Í|^ sttonach internetowych oSD i wyznaczona
zgodnie z metodologią określonąw IRiESD

Ciśnienie

Ilość energii, która zostałaby wydzielona w postaci ciepła w wyniku całko'ĺritego
i zupełnego spaIania vr powietrzu 1 m3 paliwa g^Żowego w waĺrrnkach normalnych,
gdyby reakcja zachodzlła pod stałym ciśnieniem absolutnym 707,325 kPa, Kpa
wszystkie, oprócz wody, produkty spalania były w stanie gazowym, plt^ wodna
utwoľzona w ptocesie spalania uległa kondensacji i wszystkie produkty spalania
(zatőwĺo produkty w stanie g^zowymjak i woda w stanie ciekłym) został
doprowadzone do temperanry 25 " C

Dni robocze

Doba gazo,wa

Dystrybucia

Ciśnienie palivĺa gazowego mieľzone w waĺrrnkach stalyczĺych jako nadciśnienie,
będące tőżnlca pomiędzy bezwzględnym ciśnieniem st^tycznym paliwa gazowego,
a ciśnieniem atmosfery czĺym

Dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

okres od godziĺy 6:00 dnia bieżącego do godziny ó:00 dnia następnego.

Transport palllrĺ gazowych sieciami dystrybucyjnymi w celu dostarczenia
odbioĺcom lub tĺansport do innego Systemu g^zowe1o.
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Gaz ziemny
("N-C-047s0)

Instrukcja (IRiESDg)

Katta akĺn|llzacji

Metr sześcienny (m')

Liczba l7obbego

GN-C-047s0)

Gaz palĺy, którego głównym składnikiem jest metan i który wydobywany

iest ze złőż podziemnych

Instĺukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej gazowej

Mesiąc gazowy

Wykaz planowanych zmjaĺw IRiESDg

Międzyoperatotska Umowa
Dystrybucyjna

Metr sześcienny suchego Paliwa gazowego w waĺr:ĺkach odniesienia: ciśnienie
t0t,325 kPa i temperaĺta 273,75 K (vĺarunki normalne)

Stosunek waÍtości ka\orycznei odniesionej do jednostki objętości gazu
do pierwiastka kwadratowego jego g€stości względnej,'ľ tych samych warunkach
odniesienia

Moc umowna

okľes od godzíĺy 6:00 pietwszego dnia bieżącego miesiąca do godziny ó:00

pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu bieżącym,

Moc przyłączeniowa

Rodzaj umowy dystrybucyjnej zaslartej pomiędzy oSD i oS!ľ' będącym
opeŕatoÍem systemu dystrybucyjnego, którego system dystrybucyjny zastlaĺy
jest z obszaru dystrybucyjnego OSD.

Niezbilansowanie

okteślona w Umowie o świadczenie usług dystrybucji i vr Umowie kompleksowej,
maksymalna gođziĺolsła ilość paliwa g^zo:wego wytażoĺa w k!íh/h, ktő:ra. może
być dostatczana do dystrybucji w punkcie wejścia lub pobĺana Ż systemu
dystrybucyjnego w punkcie wyjścia

Nominacja

Planowana, maksymalna godzinowa możliwość đostatczania
lub pobierania paliwa 3azowego, służąca do zaprojektosĺaĺia pnyłącza, określona
w Umowie o przyłączeĺie do sieci, wyrażoĺa vl [m3/h].

Nominalna waĺtość Ciepła
spalania

Rőżruca pomiędzy ilościami paliwa gazo'ľego đostatczaĺego do dystrybucji
w punkcie wejścia i pobieranego w punkcie wyiścia, wyliczona w opaľciu o wyniki
pomiatów i sposoby aLokĺcjí, w ĺamach rca|izac1i danej umowy dystrybucyjnej

Obszar dystrybucyjny,,E"

oświadczenie odbiorcy ZUD ptzekazane do oSDg doĘczące ilości paliwa
głzowego, które zostanie pobľane ptzez odbiorcę ZUD w określonym czasie
systemu dystrybucyinego w punkcie wy1ścia.

Odbiorca

odbioĺca końcowy

!7attość ciepła spalani^ wyŻnacŻ^fl^ odrębnie dla każdego rcdzajw gazw
i wyno si: 7 0,97 2 kwh / n3 f39'5 MJ / rĺ3) w pĺzypadku g^DJ Żíemflego
wysokometanowego grupy,,E"

Operator Systemu
Dystrybucyjnego
(osD)

obszat dystrybucyjny obejmujacy podsystem g^Ż! Żieĺ:rne1o wysokometanou/ego

SruPY ',E'

Każđy, kto otľzymuje lub pobiera pali'wa gazowe na postawie umowy
dystrybucyjnej, umowy kompleksowej z przedsiębiofstwem energeťycŻnym.

Wersjanr oos

odbiorca dokonujący zakupu pallsĺ gazowych na własny wżytek.

Zatwieľdzo

Polska Spółka Gazownictw^ sp' Ż o.o. z sjedz1bąwwaĺszawie - przedsiębiorstwo
eneÍgetycŻne zajmujące się dystrybucją Paliw gazo,wych, odpowiedzialĺre za ruch
sieciowy w Systemie dystrybucyjnyfĺ g^Żowym,bieżące i długookľesowe
bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacj€, konserwację i remonty
Sieci dystrybucyjĺej oraz jej niezbędną ÍoŻbudo'ü/ę, w tym v/ zaktesie połączeil
z'tnĺvmj Svs temami gazowy mi
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opeľator Systemu
Dystrybucyjnego
(osDs)

opeĺatoĺa Systemu
Przesyłowego (oSP)

Przedsiębiorstwo eneÍgetyc zĺe Zakłađy U ĺządzeń, Chemicznych
i Armatury Ptzemysłowej ,,Chemar" S.A' z siedzibąw Kielcach zsĺaĺe đale:1

opefatoÍem systemu dystrybucyjne go g^Żowego nie połączonych bezpośrednio
z sieciąptzesyłową oSP

operatoĺ Systemu
'ü7spółpracujacego (oSW)

opetatoĺa systemu g^Żowego

operator Gazociagőw Pĺzemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. przedsiębiotstwo
eÍeÍgetycŻfle zajmuj4ce się przesyłaniem paliw gazo,wych, odpowiedzialne za ruch
sieciowy w systemie przesyłowym g^zowym,bieżące i długookresowe
bezpieczeńsťwo funkcjonowania tego systemu, eksploataci€, konserwację i remonty
sieci pĺzesyłowej oraz iej niezbędną rozbudowę, w ým połączeń
Ż 1nfly m1 systemamt gaŻ o\\]y m1

Paliwo g^Żowe

P|aĺ ograĺiczeíl

oSP lub innych niż oSD operatota
Ż systemem dystrybucyjnym oSD

Pojedyncze zlecenie
dystrybucji @ZD)

opeľatora Systemu Dystrybucyjnego lub opetatoĺa Systemu Przesyłowego

Pojedyĺcze zleceĺje
dystrybucji typu R
("zDR)

Gaz ziemĺy wysokometanowy lub Ża^Żotow^ÍLy, w ým skroplony Gaz ziemĺy
onz ptopaĺ-butan lub 'lnĺe rodzaje gazl palĺego, dostarczane za pomocą sieci
gazowej, a takżeBiogaz rolnilczy, ĺjeza|eżĺíe ođ ich ptzezĺaczedla

Plan wprowadzeĺia ogtaĺiczeíw pobotze paliwa gaŻovĺego
w tozumieniu Ustawy o zapasach

Przepustowo ś ć techntczĺa

Składane na podstawie umowy dystrybucyjne!/kompleksowej
Paliwa gazowego do jednego punktu wyjścia.

Jedna umowa dystrybucji ĺ:'oże zalxĺietać wiele PZD

Systemu Dystrybucyjnego u/spółpfacującego

Pĺzepustowość
Ż^ÍeŻeÍwow^Í]A

Pojedyncze zlecenie dystrybucji Pa|li'wa gazo,wego od Punktu Iub wielu Punktów
wejścia do pojedynczego Punktu wy;ścia !(/R, wchodzących w skład jednego
obszanr dystrybucyjnego składane w ceku świadczenia usługi Dystrybucji
ĺa zasadach ciągłych

Puesyłaĺie gazu

Pĺzyłącze do sieci gazoule1

Maksymalna przepustov/a ciągłość Systemu dystrybucyjnego, w ĺamach której
oSDg może śv,ĺađczyć usługi Dystrybucji Paliwa gazoweąo

Punkt wejścia

Część P nepĺĺstowości Systemu dystrybucyjne go z^tezetwo'wana'w ztvlązkll
z zawattymi pĺze oSDg Umowami o świadczenie usług dystĺybucji, Umowami
kompleksowymi otaz Umowami o ptzyłączetie, o ile nie upłynął pĺzewidywany
w nich tetmin za:watcia Umorry, na podstawie któĺej miało nastąpić dostarczanie
paliw gazowych.

Punkt wyjścia

Rok gazowy

Tĺansport Pall'w gazo,wych Sieciami przesyłkowymi oSP'

Sieć dystrybucyjna

odcinek sieci od gazociaga zasilającego do
đo pnyłączeĺia do sieci gazowei lrządzeí't

zlecenie dystrybucji

Sieć gazowa

Punkt określoĺy wPZD, zktőrego ZUD zas:la

któĺego następuj e rozllcŻeÍie usług Dystrybucii.

Wersjanr oos

Zatwier

Punkt okĺeślo ĺy w PZD , w którym następuje tozLiczeĺlle usług Dystrybucjĺ.

okres od godziĺy ó:00 dnia 1 paździeĺntka ĺoku popľzedniego do godziny ó:00

drĺa 7 paźdzíernika danego roku'

Sieć

Instrukcja Ruchu

s^zo'\\|Ż clsfuefua

Instalac'ie oołaczoĺe i wsoółoĺa

atm^tuľy odcinaj ące j, służ ącej
lub instalacji podmiotu ptzyłączaĺego.

średniego zaktőrc) ruch sieciowy odpowiedzialĺry jest oSDg.

strefę dystrybucyiĺą onz đIa

i Eksploatacji
gazowej

Uchtuała Zarządu ZUCH iAP ,,Chemar'' SpółkaAkcyjna
nr 1305 z dnia Ę majo. 2016r
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Sieć pĺzesyłowa

Siła wyższa

ze staciami gazosĺyĺrli i Układami pomiaĺowyrni, służące do przesyłania lub
Dystrybucji Paliwa gazowe go, ĺależące do przedsiębiorstwa eneÍgetycŻÍLego.

Sptzedawca z ltzędu

Sieć gazowa wysokich ciśnień, z wyłączeĺ|lem gazocięőw i bezpośrednich,
zaktőrcj rrrch sieciowy odpowiedzialny jest oSP.

System dystrybucyjny

Niezależne od woli stŕony nadzwyczajĺe zdatzenie ŻewnętÍzne uniemożliwiające
na stałe lub na pewien czas wykonanie Umowy, któľego to zđarzenja lub jego

skutków, strona pťzy zachowaniu ĺa\eżytej staranności nie mogła przesłidzieć
w chvrili za:wiennja Umowy, aĺí też wnlknąćbąđź ptzezwyciężyć.

System g^Żo\J]y

System przesyłowy

\Xlyzĺaczoĺy ptzezPtezesa URE, w trybie określonym pfzepisami Ustawy Prawo
enefgetyczne' ptzedsiębiorstv/o enefgetyczĺe posiađajĄce koncesj€ na obĺót
Paliwami gazowyĺil, świadczące usługi kompleksowe odbiorcom Paliw gazowych
ur gospodatstwie domowym nie koĺzystającym z pt^w^ wyboru sprzedawcy.

System telemetlycŻny

Sieci dystrybucyjĺe otaz ptzyłączoĺe do nich ltząđzenia i instalacje,
współpracujace z Siecią dystrybucy1ną

Taryfa

Sieci gazowe oraz pĺzyłączone
z Siecĺągazową.

Układ pomiarowo-
rozl|lczeĺlowy

Sieci pĺzesyłowe ot^z ptzyłączoĺe do nich wtządzenia i instalacje, współpracujące
z Siecią przesyłouĺą zatządz^ÍLe pÍzeŻ oSP zgodnie z IfuESP.

System l;lĺłnożlĺ:uĺający zđa|ĺe ptzesyłanie do oSD, oSDg danych pomiarowych
z Układu pomiarowego lub paĺametĺów pÍacy Sieci w punkcie jego montażu

Umowa

Umowa dystrybucyjna

Zbiőt ceĺ i stawek opłat otaz warunków ich stosowania oprácowany przez oSDg
i wprowadzany jako obowiązujący dla okteślonych w nim użytkowników systemu
dystĺybucyjnego w trybie określonym Ustawą Prawo eneÍgetycŻne.

do nich wrząđzeĺlla i instalacje, współptacujące

Umowa kompleksowa

Gazomierze i inĺe uĺządzenia pomiaľowe lub pomiarowo-tozliczeniowy,
a także układy połączeíl mtęđzy nimi, służące do pomiarrr objętości lub innych
parametrów Paliwa gazowego pobĺanego lub dostaĺczonego do Sieci gazowej
i dokony'wani a to zltczeń'

Umowa o pĺzyłączeĺie

Umowa o przyłączeĺie lub Umowa dystrybucyjna lub Umowa kompleksowa.

Umowa o świadczenie usług Dystrybucji Paliwa gaŻo\^ĺego z^w^tt^pomiędzy ZUD
a oSDg, na postawie któĺej oSDg śtnađczy usługi dystrybwcji ĺa rzecz ZUD

Ustawa o zapasach

Umowa zarnenjąca postanowienia umou/y sptzedaży Paliwa gazowego
i Umowy dystrybucyjne j za:wattej pomiędzy ZUD a odbiorcą lub oSĘ umowa
ta może zalĺłlerać także postanowienia umowy o świadczenie usług pĺzesyłania i lub
magazy ĺoulaĺia tych paliw'

Ustawa Prawo enetgeýczne

Umowa określaiąca prawa i obowiązki stron w pľocesie ptzyłączaĺia podmiotu
do Sieci dystrybucyjnej.

Wersjanr oos

Zatlľie

Ustawa z dĺia 76lutego 2007 t. o zapasach ĺopy naftowej' pĺoduktów naftowych
i gazll ziemĺego ot^z zasadach postępowania w sytuacjach zagtożeĺia
bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłőceń' na rynku naftowym
(tekst jednolity Dz.U. z 201,2 r.,poz. 1190).

Ustawa z dĺia 1'0 kwietnia 1997
( tekst jednolity Dz. U. z 2072r.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Siecí. Dystrybucyjnej
QAZOUeI

ĺ' Pĺawo efleÍgeqĺ cŻfle

, poz. 1'059, z pőźĺ. zm.

Uchw ała Zaľzqdu ZUCH i AP,,Chemar'' Sp ółka Akcyj na
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Użytkownik systemu
dystĺybucyjnego

Warunki normalĺre

Współczynnik konwersji

Z atz ądz aĺie o gt aĺicz eĺiaml

Podmiot dostarcza:1ący Paliwa gazowe do Systemu dystrybucyjnego lub
ŻaoP^try'w^ny z tego systemu, v/ tym ZUD lub odbiorca.

Warunki odniesienia do
i tempeĺaťura 273,15 K

Zbioĺcze Zgłoszenie
Zapotľzebowane (ZZZ)

Współczynnik służący do okĺeślania ilości paliwa g^zo\r]ego i jest wyzÍ7^czaÍ|y

ĺa zasađach określonych w IfuESDg.

Zleceniodawca Usługi
Dystrybucji (ZUD)

Działa\ność gospodaĺcza wykony'lvana pÍZeŻ oSDg w ramach świadczonych usług
Dys trybuc ji w celu zapewni enia b ezpiecznego funkc j onowania Systemu
dystrybucyjne go ot^z zapewnienia wymaganych parametľów technicznych Paliw
gazowych w przypadku wystąpienia ogtaniczeń' technicznych w pľzepustowości
tego systemu.

Pojedyncze zlecenie
Dystrybucji ýpu oSDW
("ZD) oSD!7 (PZDosrlľł

celőw tozhczeniowych: ciśnienie bezwzględne 101,325

Wcześniejsze powiadomienie oSDg pľzez Odbioĺcę ZUD o faktyczne! iloścĺ
Paliwa gazowego, którą odbioĺca ZUD zamietzawprowađzić
do systemu dystrybucyjnego i z niego odebĺać.

1, .3. Wykaz Stosowanych skĺótów

CEIDG
CRG

osoba ftzyczĺa lub pĺawna, a także jednostka orgaĺ|lzacyjĺa nie posiadajaca
osobowości pĺawnej, lecz posiadająca zdo]ĺość pÍav/ną która korzysta z usługi
dystĺybucji na waĺrrnkach umowy dystĺybucyjne1zasĺafiej z oSDg

BNC
BNP
BNT

Pojedyncze zlecenie Dystrybucji składane przez oSDW
na podstawie któĺego oSD$í zamawla Moc umownąw
MFPWEosl>ľ'

E

Centĺalna Ewidencia i Infoľmacia o Dzialalĺlości Gospodaĺczej

HRD

Cena Referencvi

HRN

Bonifĺkata Ż^ fliedottzvmanie cieoła spalania w punkcie wviścia.
Bonifĺkata Ż^ Íaieđotflvmanie paĺametrów paliwa g^zo\rexo w punkcie wyjścia.

HSNmingr

BoniFrkata za nĺedotrz
G az ziemĺv wvsokometanowv.

HZ\,V

Handlowv Raooĺt Dvstrvbucii

Í1^

Ic;

IG

kPa

I-Iandlowv Raooĺt Niezbilansowaĺria.

sazu OSD dla danei srupv sazu E

Minima]na wartość ciepła
ooĺtżei dolnei sľanicv.

IN

Rzeczylviste Ciepło Spalarua
dvstĺvbucvineso.

IRiESDg

vmatue Da

Ilość paliwa gazou/ego dostaĺczana ptzez ZUD đo
&wh)

IRiE,SD
IRiESP

Pobrana w Punkcie wejścia do Systemu
iakościowvch niezsodnvch z IRiESDs

m3

ĺametrów tempeÍatuĄ/ punktu ĺosy wody. w punkcie wyjścia.

MOD

Instrukcja Ruchu i E'ksploatacji Sieci Dystrybucyjĺrei Chemar
połączoĺa bezpośrednio z siecią pĺzesyłową)

MUD

spalania paliwa gazowego transpoÍtowanego Systemem dystrybucyjnym

k\\Ą

na podstawie MUD,
MFP\\Ąŕosorĺ' lub

Instĺukc

K\VR

lnstnrkc

Nz

Paliwa gazowego dostaĺczaflego PÍzęz ZUD đo Systemu

Metr sześcienny w'Waĺrrnkach noĺmalnych

N{Pa

Waĺtość bezwzslędna

a Ruchu i Eksploatacii Sieci Dvstĺvbucvinei PSG Sp. z o.o.

ONC

Międzyoperatoĺska Umowa Dystĺy

a Ruchu i Eksploatacii Sieci Pĺzesyłowej

I(ilowatosodzina
Vsoółczvnnik konweĺsii dla Punktów WR

Wersjanr oos

Dobowa ilość Paliwa saŻoweso określoĺra w zaĺxieľdzonei Nominacii ZUD

Zatu.sie

i\{esapaskal
oplata za ĺĺedottzyĺllanie Ciepła spalania w Punkcie weiścia

dystrybucyjnego ilość Pal:ľwa gazowego o parametĺach

systemu dystrybucyjnego w punkcie wejścia
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ONP
ONT
oN$úĄX/

ORCS
OSD

oołata za njeđotrzvmanie oaĺametrów Paliwa głzo\\]ego w Punkcie weiścia

( )Sl )o

oplata za tieđotrzymanie patametrów tempeĺatury punkľu

OSP

opłata za ĺieđottzymanie i]ości Paliwa gazowego określonych w zatw'ierdzonej Nominacji
ZUD w Punkcie wviścia

osw
PZD

obszar Rozliczeniowy Ciepła Spalania

PZDR

operator Svstemu Dvstĺvbucvineso

SHO

Operator Svs

URE

ooeĺator Svstemu Pĺzesvłoweso

WR

opeľatot SYstemu Współpĺacuiącego
Poiedyncze Zlecente Dystrvbucii

XsJ^,'o*

P

temu Dvstrvbucvineso (ĺje połączoĺeso bezpośrednio z siecią przesvłową )

oiedvncze Zlecerĺe Dvstrvbucii tvpu R
Szczesółowv Harmonogtam odczvtów

Xs'lN,rn*

Urzad Resulacii Eneĺseťvk

Xs'lrĺ,

Punkty wyjścia toziczĺe z zamőwioĺej Mocy i i_lości dostaĺcz^ÍLe1o Paliwa gazowego,
w tvm Punktv wviścia do innvch svstemów saŻowvch

ZUD

Najwyższa đoprlszcza
w Dkt.26.6.7

ZUP
ZZZ

Naiwvższa doouszc

Ztx,

Rzecz}''lyista wartość temperatury punktu ĺosy wody [! Paliwa gazowego dostaĺczonego
do dvstrvbucii w ounkcie weiścia lub oobraneso w ounkcie wviścia.
Zleceniodawca Usłusi Dystĺvbucii

1'.4. Użyte w IfuESDg odniesienie do ,,ilości paliwa g^zowego" toa)tr.ie się jako odniesienie do
,, ilości paliwa gazowego,wyta'żonej w,,k'wh'' , o llewyraźĺie
tlie zasttzeżono in^czei,'ilość" oÍ^z iobjętość paliwa g^zo\ĺĺego" wyÍażone- iest
w mettach sześciennych w waĺunkach noĺmalĺrych'

Zleceniodawca Usłusi Pĺzesvłania

fo

Zbio tcz e Zsł o s z eflje Zap otrz eb ow arie

sv

lĺra waĺtość danego pafametru jakościowego przedstawiona w tabeli

wody w Punkcie weiścia

I1ość Paliwa saŻoweso zwżvta ĺa ootrzebv własne oSDs.

Ż^Lna wartość temoeÍäturv ounktu rosv wodv [Kl

2. Podstawy pÍawÍ1e i watunki obowiązywania IRíESDg

2. 1 . IRiE SDg' opfacowana PÍzez oSDg zgodnie z wymog^mj afi. 9g Ustawy Pĺawo eneÍgetyczne'
okr'eśla zasady świadczenia usług dysĘbucji. IfuESDg stanowi integtalĺrą część umowy
dysĘbucyjnej /kompleksowej.

2.2. Zgodne z'wymog^mi art. 99 ust. 5 Ustawy Ptawo efletgeLyczne niliejsza IfuESDg uwzględnia
u]ym^g^ni^ okĺeślone pÍzez operatora Gazociągów Pĺzesyłowych GAZ_SYSTEM S.Á.
( opeĺatoĺ Systemu Pĺzesyłowego - oSP) w Insfuukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Ptzesyłowej
(rRiESP).

2.3.IRiESDgzosta.ł^zaĺvietdzoĺaw dtodze Uchwały ZatząduZakŁadőwUrządzeÁ Chemicznych
i Átmatury Chemicznej ,,Chemat" S.Á. z siedziba w I(ielcach z:wanych dalej ,,ChemaÍ'' S.Ä..

2.4. Vlszystlłe zmlany IRiESDg wpÍow^dzafle sąz zachowa:niem postanowien att.99 ust. 2 Ustawy
Ptawo eneÍgetyczne oÍ^z zgodnle z ptoceduľĄ pĺzedstawioną w Pkt 5. pÍŻedmiotowej IRiESDg.

2.5. Przed podpisaniem umowy dystrybucyjnej, umowy kompleksowej stĺ'ony umowy zobowiązu1ą
się w całym okĺesie jej obowiązywalia do przestłzegani^ wszystkich zapisów IRiESDg, zgodnie
z aktualnąjejweĺsjł'

2.6. IRiESDg jest ustalona zgodnle z 
^Ít.9g 

Ustawy Pĺawo enefgetyczne i okĺ'eśla
w szczegőIności:

Wersjanr oos
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2.6.1'. Pn:wa i obowiązki oSDg, odbioĺcy ZUD,ZUD Sptzedawcy i innych
Użytkowników Systemu dysĺybucyjnego

2,6.2. W arunki świađczenia usług dystrybucji P a1l'w a g^zow ego

2.6.3 Pĺocesy niezbędne dla bezpiecznej i efektywnej reallzacii usług dystrybuc)i
Palluĺa g^zowego

2.6.4. Zalłes współptacy oSDg z Użytkownikami Systemu otaz oSW

2.7. Do stosowania postanowień IfuESDg zobowiązani są Użytkownicy systemu'
w tym odbioĺcy ZUD, których urządzeĺia,instalacje lub sieci sąptzyłączone
do systemu dystrybucyjnego lub kotzystajacy z usług świadczonych przez oSDg.

2.B. IfuESDg i dokumenty uzupeŁrĺajace sporządzone sąw jezyku polskim

3. Dokumenty powiązane.

3.1. Dokumentaĺni powíązanymi z IRiESDg są:

a) instĺtlkcja ĺ-uchu i eksploatacji sieci dysĘbucyjnej współpracającej osw IRiESD.
b) katta / y aktualŁacji,
c) Plan ogranlczeí opeĺatoľa Systemu DysĘbucyjnego gaŻowego'
d) obowiąz ujaca T ary fa oSDg
e) akty pÍawne' Polskie Noĺmy i Noĺmy Zakładowe, związane z zaktesem działalnoścí

OSDg

4. fnformacje Dod atkowe

4.1. oSDg publikuje na stĺonie inteĺnetowej lnformacje i dokumenty wym^g^ne

ob ow iązuj ącymi ptz epis ami, w s z c z ególĺr o ś ci :

- ItuESDg
_ katta aktuallzacji zaĺvietdzonaUch-wałąZatządu ZakŁadőw Chemicznych i Átmatury

Pĺzemysłowej''Chemat" S.A.,
- plan ograĺiczeń,w poboĺze paliwa gazowego
_ wzoľy wniosków, umów i fotmularzy zuĺięanych ze świadczeniem usług

dystĺybucyjnych.

5. Pro cedura wÍowadŻ ani a aktu aliz acji IRĹE SDg

5.1. Zmiany w IfuESDg wpĺowadzone sąpĺzez oSDg

5. 2. IRiE SD g, iak rőwnĺeż wszelkie zmiany Ifu E SDg podlegaj a zatwietdzetiu,
w dtodze Uchwały Zatządu,,Chemať'S.Á. z siedzibąw I(ielcach.

5.3. Zmilerľone lub nou/e postanowienia IfuESDg \\IiąząoSDg, ZUD, Użytkowników Systemu,
w tym odbioĺców, osw, których utządzelia, instalacje lub sieci sąptzyłączone do Systemu
dystrybucyjnego' po ích zatlvierdzeniu w dĺodze Uchwały Zatządu,ChemaÍ" S.Ä. z siedzibą
w I(ielcach.

Wersjanr oos
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5.4. Zmienone lub nowe postanowienia IfuESDg stają sie integĺalĺrą częściąUmowy
dystrybucyjnej/kompleksowej Począ\^lszy od dnia okĺeślonego w decyz1i Uchwały Zarządu
,,ChemaÍ'' Spółka Äkcyjna z sieđzilba w I(ielcach w spĺawie iďn zatlvięrdzenia.

5.5. Użytkownik Systemu dysĘbucyjnego lub potencjalnyUżytkownik Systemu dysĘbucyjnego może
zgłosić do oSDg uwagi doĘczące obowiązýącej IRiESDg, któte będąanalizowane przez oSDg
na etapie pÍzy gotow^nia kolejnej weĺsji IRiESDg'

5.6. w przypadku btaku akceptacji zmian IRiESDg' odbioĺcy ZUD ptzysługuje pÍawo wypowiedzenia
Umowy dysĘbucyjnej zgodnie z postanowieniami zawatĘmiw Umowie dystĺybucyjnej.
lWypowiedzenie Umowy dystrybucyinej skutkuje m.in. rozwiązatiem Umowy dystrybucyjne|
zawartej n^ cz^s okĺeśIony otazPZD za'w^Íte n^ czas okĺeślony. \X/ypowiedzeđe Umowy
dystľybucyjnej nie zwallia ZUD z obowiązku stosowania IRiESDg w nowym lub zmienionym
bĺzmieniu, w okĺesie wyp owiedz ensa. P owy żSze p o S tanowienia s to suj e się odpowiednio
do poĺozumieil' zasĺatĺych z oS!7.

Wersjanľ oo3
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CZĘ9C II:
OGOLNE Itr/ART]NIII IIORZYSTAA{IA
z SYSTEMU DYSTRYBaCYTNEGO
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6. System dystrybu.ylry

6.1. opis systemu dysĺ7bucyjnego.

6.1,.1'. Zgodnie z klasyfikacją System dysĘbucyjny zarządzany pflez oSDg stanowi sieć
g^zowąo ciśnieniu 0,02 MPa i 0,1MPa zbudowaną z rurociągőw stalowych.

6.1'2. System dysĘbucyjny oSDg nie obejmuje gazociagőw, instalacji iutządzen
gazowych, do których oSDg nie pľzysługuje tytuł pÍawny. \ü/ szczególĺrości
System dystrybucyjny nie obejmuje instalacji zLokallzowanych za kuĺkiem
głównym, chyba że Umowa stanowi lnaczej.

6.1'.3' GazociĘ'utządzenia otaz inne elementy Systemu dystĺybucyjnego oSDg
pĺojektowane są i wykonywane zgodnie z wymogamiRozpotządzenia Ministľa
Gospodaĺki z dnla 26lsxĺietnta 2073t., w sptawie waĺunków technicznych , jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe (D". U. poz. 640 z 4 czetwca 2013r.) otaz
odpowiednimi noĺmami.

6.1.4. Sieć dystĺ7bucyjna zatządzana pĺzez oSDgpoŁączona jestz Systemem
dystrybucyjnym opetatota Nadĺzędnego oSD - Polskie Sieci Gazownicze
Sp. z o.o. z siedzibąw \üVaĺszawie oddział w Tatnowie.

6.2. Wymagania techniczne dla utządzen i sieci wÍaz z infĺastĺuktutąpomocĺiczą

6.2.1. Nadzóĺ nad ptawidłowąptacąukładów pomiaĺowych w Systemie dysĘbucyjnym
pełni oSDg' Stosuiąc wymogi okĺeślone w następujących noĺmach:

6.2.1.1' ZN-G-4002.2001 Zasady rozttczeil' i technika pomiaĺowa'

6'2.1'.2. ZN-G-4003 :2001' : Stacj e pomiaĺowe' \X/ymagania i kontĺole,

6.2.1.3. ZN-G-4005.2001 Gazomjetze tutbinowe' \üŕymagania,badaĺia i instalowanie,

6.2. 1 . 4. Z N - G-40 0ó :200 7 : Zlv ężkouĺ e gaz omietz e Ęz owe. W y magaĺia,
badatia i instalowanie,

6.2. 1'5 . Z N- G-4007 :200 7 : U nądzenia elektĺoniczne. \X/ymag atia i b adaĺia,

6'2.1.6. ZN-G-4008:2001: Gazomjetze tutbinowe, Budowa zestawów montażowych,

6.2.1 .7 . ZN_G-4009 :2007 : Zw ężkow e gazomierze Ęzowe, Budowa zestawów
montażowych'

6.2'1.B. ZN-G-4010:2001: Gazomjetze Íotofowe, \X/ymagania,badatia i instalowanie'

6.2.1.9. PN-EN 1359:2004: Gazomierze. Gazomjetze miechowe,

6.2.1 . 1 0. PN-E N 1 3 59 :200 4 / A1 :200 6 G azomterze. G azomietz e miechowe,

6.2.1, .1,1 . PN-E'N 1,2261, :200 5 / A1 :2008 Gazomjetze. GazomiefŻe totoÍowe'

Weľsjanr oo3
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6.2.1.12. PN-EN 1'2405-1;2007 /A1:2008 Gazomietze _Ptzehczniki - Część 1':

P ru ellcz etie ob j ęto ści,

6.2.1.13. PN-EN 60079-0L)uądzeĺia elektĺyczne w PrzestÍzeĺiach zagtożoĺych
wybuchem gazrl-Część 0: \X/ymagania ogólĺre,

6.2.1.14. PN-C-0457 52 2011 Gaz ziemny _ Jakość gazv w sieci ptzesyłowej,

6.2'1.15. PN_C_04753 201'1 Gaz ziemĺy -Jakość gazu dostaĺczaÍ7a odbioĺcom w sieci
dystrybucyjnej,

6'2.1.16. Ustawa z dĺla 1'1' maja 2007 r. _ Pĺawo o mjatach Q". U. z 2073r., poz. 1069
z pőźn. zm.),

6.2.1.17 . Rozpotządzenie Ministĺa Gospodarlĺ z dnja 28 grudna 2007r., w spĺawie
wymagań', którym powinny odpowiada ć gazomietze i przellcznil<l
do gazomieÍzy, ot^z szczegőło,wego zakĺesu sptawdzeń wykonanych podczas
pĺawnej kontĺoli metĺologicznej tych ptzy tządőw pomiatowych

@". U. z 2008r., nt 1B poz. 1 15),

6.2.1.18'Rozpotządzenie Ministĺa Gospodarkiz dnja7 stycznla 2008 t., w sptawie
prawnej kontĺoli metĺologicz nej ptzynądów pomiarowych
(D". U. nt S,poz.29, z pőźn. zm.),

6.2.1.1'9.Rozpotządzenie Ministra Gospodarl<lz dlia2llpca2070t.,w spĺawie
szczegőłouĺych waľrrnków funkcjonowania Systemv gazo\^rego

(D". U. z 201'4r', poz. 7059, g. ze zm.) _ dalej ,,Rozpotządzenie systemowe''.

6.2'2' Gazocíagi,utządzenia oraz inne elementy Systemu dystĺybucynego oSDg
pĺoj ektowane są i wykonywane zgodnie z wymogami Rozp orządzenia Ministĺa
Gospodaĺki z dlia 26 kuĺietnla 2073 toku w spĺawie watunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usyťuowanie (D". U. 2013 poz. 640) _ dalej

,,Ro zp orz ądz enie techni czt|e"

6.3.Panmeĺ7 jakościowe Paliwa g^zo\ěłego - Ciepło Spalania

6.3.1. Ustala się, że wattości Ciepła Spalania Paliwa g^zowego (HSN) dla Paliwa gazowego
transportowanego Systemem dystrybucyjnym g zu wysokometanowego E wynosi:
od 10,555 k\X/h/m3 (3B,0 MJ/m3; do 11,555 kwh/m' 741',6ĺłĺJ/m'),
gdzie HSN-in = 10,555 k!7h/m3 1:S,0 MJ/m3)

6.3.2. Do Systemu dysĘbucyjnego nie może być wptowadzane Paliwo gazowe o wattości
Ciepła Spalania rĺższe) niż: HSN-i,g,= 9,444 k!řh/m3 Q4pMJ/m3)

6.3'3. oSDg może odmówić ptzyjęcia do pľzesłaniaPah'wa g^zowego o Cieple spalania
w zakĺesie 9,444kwb/m3 134,0M; /^') ś HSN< 10,555 kWh/m3 (3B,0 Ę/m3)
lub paĺametľach jakościowych innych aniżeh' okĺeślone w punkcie jeżeli mogłoby
to spowodować:

Wersjanr oos
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a) obniżenie jakości Paliwa g^zo\\re1o ďostarczaĺego do punktu wyjścia ponżej
pafametÍów okľeślonych w zawaftej pĺzez oSDg Umowie
dysĺybucyjnej /kompleksowej,

b) niekotzystną zmianę zakĺesu dostarczanja Paliw gazowych odbiotcom
ptzyłączonym do Systemu dystĺybucyj nego,

c) naruszenie pfaw lub intetesów odbiotców przyłączonych do Systemu
dystĺybucyjnego.

6.3.4' Za okĺes wsttzymalia odbioru Paliwa g^zowego z powodu niedottzymanlapnez ZUD
Ciepła spalania w umownym punkcie wejścia, oSDg pobiera opłatę dodatkową
zgodĺĺe z IRiESDg,

6. 4. P ozostałe patatnetry jakościowe.

6.4.7.Pahsĺo gazo\rle dostarczone do i tÍanspoftowane Systemem dystĺybucyjnym oSDg
sp ełnia paľametÍy j ako ściowe zgo dnle z N otmą PN-C -047 5 3 :201 7

(waĺunki o dniesienia 29 8,7 5 I{; 27 3,1' 5 Iš; 7 0 7,325 kP a) :

Lo.
1

1,.1

liczba Wobbeso

-nominalna

1,.2.

2.

-zakľes zmienności

).

Svstem pazw ziemÍIego wvsokometanowego (Erupv E)

4

Intensł'wnoś ć zapachu g^zuwyczuw^lna w povziettzv ptzY stężeniux

5.

Zalxĺ atto ś ć siarkowo doĺu * *

6

Zawattoś ć siarki merkap tanowei x x

Wvszczesólnienie

7

Zauĺ aftoś ć siaĺki całkowitei * *

* wymagane dla gazociagőw niskiego i śtedniego ciśnienia
*xwarunki odniesienia Q98,7 5 I{, 707,325 kP a)

6.4.2. oSP oraz ZUD jest odpowiedzialny za dostatczenie do punktu wejścia do Systemu
dys ĺybucyj nego oSDg Paliwa g^zow ego sp ełniaj ącego Wymagania okĺeślone
powyżej.

6.4.3. oSDg jest odpowiedzialĺry za dostarczenie do punktu wyjścia z Systemu
dystĺybucyjnego Paliw^ gazowego spełniajłcego wymagania okĺeślone powyżej.

ó.5. Ciśnienie Paliwa g^zowego.

ó.5.1. Ciśnienie nominalĺre obowiązające w sieci dysĘburyjnejwynosi 0.02MPa
otaz 0.7MPa.

6.5'2' Zaktes ciśnień obowiązwjących w poszczegőlnych punktach wyjścia z Systemu
dys tĺybucyj nego p o dany j es t w Umowie dys tĺybucyj nej /kompleks owej .

Zasĺatość oat rteci*x
Zasłaftość tlenu

Jednostka miarv

MT/m3
klVh/mr
MT/m3
klVh/rn:
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%,N/V
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ms./m3

53.5

mg/m3

45-56.9

lł/m3

45.0-56.9

'/o (mol/mol)

12,500-15,805
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6.5.3. w pÍzypadkv niedotĺzymaĺiaprzez oSDg minimalĺrego ciśnieđa PaĹiwa gazowego
w umownym punkcie wyjścia, odbioĺca ZUD może odmówić przyjęcia Paliwa
gazo\vego. Za oktes wstĺzymania odbioĺu z powodu niedotĺzymania ciśnienia
w umowÍrym punkcie wyjścia odbioĺcy ZUD przysługuje bonifĺkata zgodnie
z ItuESDg.

6.6. P oŁączenia Systemu dystrybucyj fle1o z instalacj ami odbiotców.

6.ó.1. System dystrybucyjny oSDg nie obejmuje gazocíagőw, instalacji iutządzen,
do których ýtuł ptawny posiadaja odbioĺcy' W szczegőLności system dysĘbucyjny
nie obejmuje instalacji zlokahzowanych w halach i budynkach za kuľkiem głównym.

6.6.2. W ptzypadku zainstalo,waĺia układów pomiatowo_toz\lczeĺiowych w obĺębie
instalacji odbioĺcy, odbioĺca jest zobowiąz^ny zapesxĺĺić dostęp do układu
pomiaĺowo-rozhczeniowego i umożliwić jego konto|ę nakażde wezwanie oSDg.

6.6.3. W ptzypadku umownych punktów wyjścia, dla których układy pomiaĺowo-
rozllczeĺiovłe z|oka)lzosxĺane Są w obĺębie instalacji odbioĺcy, a w szczegőlĺrości
w halach i budynkach' w których instalacje tozptowadzaj+pallvło gazowe do wielu
o dbiotców końcowych, p rzyjmuje się na s tępuj ące wartrnki p o s tęp owania :

6.6'3.1. miejscem' w którym konczy się zobowiązanie oSDg wynikające z Umowy
dystrybucyjnej i niniejszej IfuESDg, związ^ne z dysĺybucj+pallsĺa g^zo:wego,
jest kuĺek główny zlokahzo,wany na wejściu do instalacji

6.6.3.2. rozhczenia związ,ane ze świadczoną usługą dystĺybucji ptowadzone sąptzy
wykotzystaniu układów pomiaĺowo -roztlczenjowych zainstalowanych
u odbioĺców (układ pomiaĺowy stanowi własność odbioľcy),

6.6.3'3. w pĺzypadku, gdy dla jednego punktu wyjścia istnieje wiele
układów pomiaĺowo _tozhczenjowych zlokalŁowanych w obĺębie instalacji,
usługa dysĺybucji tozhczana jest dla każdego układu pomiaĺowo-
rozltczeniowego os obno,

6.6.3.4. oSDg nie odpowiada za awaĺie i inne pnypad|ĺ losowe' aniza żađĺe szkody,
z;wiązane z rozpro;\xr^đzaĺiem PaLiwa gazowego w instalacjach i sieciach
za punktem wyjścia (za kurkiem głównym), do których oSDg nie posiada

Ętułu pÍawnego.

6.7' I{ry teria b ezpieczeńs twa funkcj onowania Sys temu dysĘbucyj nego.

6.7 .1'. Zapewtienle b ezpieczeństwa funkcj onowania Systemu dysĘbucyjnego
zatządzanego ptzez oSDg opaÍte jest o następujace Ęteĺiach bezpieczeństwa:

6.7.1.1' zapewnienie pÍzepustowości Systemu dysĺ7bucyjnego umożliwiającei
rcallzacją zauĺ arĘ cll umów dys ĺ7bucyj nych,

6.7.1'2' vtflyĺ:ryw^nie okĺeśIonego w IfuESDg i w umowach dysĘbucyjnych
ciśnienia Paliwa g^zovego w poszczególnych punktach wyjścia,
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6.7.1'.3' utÍzymywanie okĺeślonych w IfuESDg i w umowach dystĺybucyjnych
pafametÍów jakościowych i Ciepła spa|anla Paliwa g^zowego w Systemie
dystĺybucyjnym.

6.7 .1'.4' opĺacowanie Planu ograticzeń,

6.7 .1 .5. uÚzymatie stanu techni cŻnego Systemu đystrybucyjnego zgodnie
z ob olĺĺiązuiący mi pĺzepis ami i notmami.

6.7.2. w celu zapewnienia spełnienia Ęteĺiów bezpíeczensľwa funkcjonowania Systemu
dystrybucyj nego oSDg p odej mui e następui ące działatia:

6.7.2.1'. ĺabieżąco zarząđza Systemem dysĘbucyjnym w sposób gwaraĺtuj+cy
zapewĺienie spełnienia Ętedów bezpiecze(lstwa funkcjonowania tego
systemu,

6.7 .2.2. nie dopuszcza do wpĺowadzelia przez ZUD lub inne podmioĘ
do Systemu dysĺybucyjnego Paliw^ g^zo\ĺego o nieodpowiedniej jakości
lub nieodpowiednim Cieple spalania,

6.7.2'3. utĺzymuje i ĺozbudowuje systemy pomiatowo _ kontľolĺre ilości' mocy'
ciśnienia, Paliwa g^zowego'

6.7.2.4' opĺacowuje' we współptacy z opeĺatotami Systemów !7spółpĺacuj4cych,
Plan ogľaniczeń dIa odbioĺców zamawiających Paliwa gazo\Áre otazwptowađza
ograniczetiawynlkające z Ęch Planów w pĺzypadkach okĺeślonych
w Rozpoĺządzeĺiu Rady Ministtów z đrĺa 1,9 wrześnja 2007 ĺoku w spĺawie
sposobu i tybu wptowadzania ogtaniczeń'w pobotze gazu zíemĺego
(D". U. 2007r., Nr 178, poz.1,252),

6.7 .2.5. uzgadnia i teahzuje zasady współpĺacy z opetatotami Systemów
Współpĺacujących okĺeślające Ęb postępowania na wypadek wystąpienia
zagrożenia bezpĺeczeil'stwa funkcjonowania tych systemów'

6.7.2.6. utzymuje stan technicŻny Systemu zgodnie z obowiązującymi ptzepisami
i noĺmami,

6.7.2.7. zapewĺia staŁe dyżury odpowiednich służb w celu ĺiezuĺłocznego
podejmowanla działan w pĺzypadku wystąpienia sytuacji auĺaryjĺych,

6.7 .2.8. zabezpiecza nevł nlgíczne elementy systemu dystrybucyjnego ptzed
dostępem osób niepowołanych.

7. |Vspűptaca oSDg z os|tr/.

7.1. 'Waĺunki współptacy pomiędzy oSDg a oS\)7 okĺeślone są dwusttonnych poĺozumieniach
o współpĺacy.

7 .2' Potozumienia o współpÍacy okteślaja:
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7.2.1. Zasady ptzekazywania i spĺawdzatia infoĺmacji dotyczących Nominacji
i Renominacji,

7.2.2' Zasady przekazywania wyników pomiaĺów ilości i jakości oraz alokacji

7 .2.3. Zasady udostępniania danych pomiaĺowych,

7.2'4. Zasady postępowania w pĺzypadku wystąpienia awaĺii lub innych zdarzeil'
z agt aż ajacych funkcj onowaniu wsp ó łpĺa cuj ący ch Sys temów gaz owy ch,

7.2.5. Zasady postępowalia w pĺzypadkach wptowadzaĺia ograliczeíl w dostarczaniu
pallsĺ gazowych,

7.2.6. Zasady ptzekazywania innych infoĺmacji doĘczących ptacy sieci rczdzielczej
i ptzesyłowej,

7 .3. Międzyopeĺatoľska Umowa DysĘbucyjna MUD.

7.3'1. oS!7, któĺego System dystĺybucyjny zasiany jest z obszaru dysĘbucyjnego
oSD (nadtzędnego) możewystąpić do oSD (nadĺzędnego) z wnioskiem
o zautarcie MUD na zasadach opisanych w IRiESD .

8. Ptawa i obowiązki odbiotców i ZUD

8.1. odbiorcaZUD, którego urządzeĺia lub instalacje sąprzyŁączone do Systemu
dysĺybucyjnego oSDg stosuje zapisy i postanowienia IfuESDg,\ĺ szczegóIĺrości :

8.7.1', Zapewnia dostęp oSDg doutządzeń pomiaĺowo-rozhczeĺiowych oĺaz powinien
umożliwić wykonanie niezbędnych ptac eksploatacyjnych lub zabezpieczających
otaz pomiaĺów następ ujących wielkości:

8.1.1 .1. godzinowei objętości Paliwa g^zowego'

B.1'1'.2. Dobowej obj ętości Paliwa g^zo:u/ ego,

8. 1. 1.3. Miesięcznej objętości Paliwa gazo-wego'

8.1.1.4. maksymalĺrej godzinowej objetości Paliwa gazowego w danej Dobie g^zowe|

B.1.1.5' minimalĺrego ciśnienia w Dobie gazowej lub Miesiącv gazowym
(minimalne ciśnienie w danym miesiącu przyjmuje się jako minimalne
dobowe ciśnienie zaĺejestĺowane w danym miesiącu),

8.1.1.6. zapewnia wptowadzanie do układu przelĺcznlkőw gazowych składu
chemicznego g^z|l zgodnle ze składem wptowadzoflym pÍzez oSD w punkcie
wejścia do Systemu dystrybucyjnego oSDg.

B.1.2. Zapeuĺtia dostęp do układu pomiatowego otaz instalacji gazowe1 (za stan któtej,
odpowiada odbioĺca ZUD lub właściciel budynku) iutządzen gazowycb w celu
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kontĺoli pÍzestÍzeg^nia ptzez odbioĺcę ZUD postanowień umowy kompleksowej
na zlecetie Spz edawcy 

- 

ZUD .

8.1.3. Umożliwia zdemontowalie, zainstalowanie układu pomiatowego, a także jego
wydanie pĺzedstawicielom oSDg, jeżeü układ nie stanowi własności odbiotcy
lub ZUD, w pĺzypadku wstĺzymania dostawy Paliwa g^zowego, bĺaku umowy
dystrybucyjnej lub kompleksowej w szczegő|ności na skutek jej wygaśnięcia
Iub tozuĺíązanĺainle zawatcia Umowy z no\\lym Sptzedawcą ZUD,

8.1'.4. Zabezpiecza przed znjszczenjem , uszkodzeĺiem lub zerwaniem wszystkie plomby
zna)du1+ce się na lub pĺzy ww. układzie pomiatowym a także inne plomby założone
przez ptoducenta układu pomiaĺowego, Sptzedawcę ZUD lub inny uptawniony oÍgan
otaz pokrysla w pełnej wysokości sttaty wynikające z uszkodzenia , ztiszczelia
lub stĺaty tych plomb, chyba, że nastąpiło to z ptzyczyn, za któĺe odbiotca ZUD
nie ponosi odpowiedziaLĺrości,

B.1'5. Niezwłocznle infoĺmuje oSDg o zau'ważonych wadach lub usteĺkach układu
pomiaĺowe go, a także o sťwietdzonych przeruĺach oraz zakłőcetiach w dostaĺczaniu
i odbioĺze Paliwa gazowego'

B.1.ó. odbioľca, będący właścicielem Układu poĺniaĺowego' na żądanle oSDg, w ptzypadku
zmĺany chatakterystyki poboĺu Paliwa g^Żowego uniemożliwiające1ptasĺidłowy
pomiat w danym Punkcie wejścia lub wyjścia, w szczegőlności w pĺzypadku zmiany
Mocy umownej lub iiości dysĘbuowznego Pa1lvĺa gazo:wego' zobowiązany jest
do stosownej zmiany istniejącego Układu pomiarowego.

B.2. odbiotca zUD,pođIegajacy ograĺiczeliom w poborze Paliwa gazowego zgodnie zUstaulą
o zapasach oraz aktamj wykonawczymi do ĺiej, ĺiezależnie od obowiązków okĺeślonych
w Pkt 8.1:

B'2.1. Przekazu1e oSDg infoĺmacje umożlllĺĺíające oSDg uwzględnielie zapottzebowania
odbioĺcy ZUD w pfognozowa;nymzapotÍzebowaniu na Paliwo gazowe,

B.2.2. Infoĺmuje oSDg do dnia 31|lpcakażdego ĺoku o minimalnej objętości Paliwa
g^Żo\\/ego, któĺego pobót nie powoduje zagrożeniabezpíeczeństwa osób oĺaz
uszkodzenialub zĺiszczenia obiektów technologicznych i odpowiada maksymalnemu
dozwolonemu poborowi Paliwa gazowego w 10 stopniu zastlania,

B.2.3' ZUD (sprzedawca) jest zobowiąz^l7y do dnia 37llpcakażdego toku, przekazywać
do oSDg infoĺmacje o odbiotcachZUD, podlegajacych ogtaticzeniom w poboĺze
Paliwa gazowego zgodnie zUstawąo zapasacŁlipnyłączonych do Systemu
dys Ębucyj nego. Zaktes infoĺmac ji ptzekazywanych przez ZUD (spĺz edawcę)
obejmuje n^zwę i adtes siedziby odbioĺcy wraz z kodem pocztowym, NIP
odbiotcy, nazwę i adĺes zakładu ptzyłączonego (punktu poboĺu Paliwa gazowego),
todzaj wykonywanej dziaŁalĺości, Moc umowną.

8.2.4. Dostosowuje się do ogľaticzen w poboĺze Paliwa g^zo:wego, polegającego
na ogtaliczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej objętości poboĺu Paliwa
gazowego stosownie do komunikatów oSP ogłaszanych w ĺ7bie ina zasadach
okĺeślonych w Ustawie o zapasach,
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B.2.5. Niezwłocznie wykonuje polecenia służb dyspozytotskich oSDg.

8.3. odbioĺca ZUD korzysta z usług dystrybucji świadczonej na jego Ízecz, pĺzez oSDg
na zasadach okteślonych w Ustawie - Pĺawo eneÍgetyczne, niniejszej IRiESDg i Umowie
kompleksowej /dysĘbucyjnej otaz zgodĺie ze stawkami opłat okĺeślonymi
w obowiązuj ącej T ary fle.

8.4. obowiązki odbioľcy ZUD wynikające z podpisanych Umów:
dysĘbucyjnej/kompleksowej oraz sposobu zgłoszeĺiaPZD, Nominacji i Renominacji
do reabzacji:

B.4.1. odbiotca,ZUD, którego Moc umowna lub sum^ryCzna Moc umowna w punkcie
wyjścia WR jest ĺa poziomie co najmniej 1100 kwh/h (1'00 m3 /h) zobowiązali
są do dokonryanja Dobowej Nominacji w ĺozbiciu na poszczególne godziny Nominacji
Dobowej. Infotmacje te przekazywane Są oSDg w teĺminie i na zasadach opisanych poniżej.

8'4.1''1, w nominacjach i ĺenominacjach ilość Paliwa gazowego okĺeślana jest w kWh

8.4.1.2. Dobowe ilości Paliw^ g^Żowego okĺeślone w Nominacji lub Renominacji
Dobowej dla danego punktu wyjścia typu WR nie mogĄ ptzekroczyć
wattości wyn:ka)ącej ze śĺedniej mocy pobieranejwyższej od Mocy umownej
pruysługuj+cej danemu odbioľcy ZUD w danym punkcie.
!7 Nominacjach i Renominacjach na|eży uwzględnić zmianę cz^su z letniego
na zimovły oÍ^z z zimowego na letni. 'Wówczas doba gazouĺa jest dłuższa
lub kĺótsza o godzinę.

8.4'1.3. w Nominacjach i Renomlnacjach ilości PaĹiw^ g^zowego okĺeśla się w k\X/h

w liczbach natuĺalnych,

8.4.1.4. Nominacja może być zmieniona w trybie Renominacji, zatwierdzonej ptzez
OSDg zgodnte z postanowieniem IfuESDg.

8'4.1.5. odbiotca ZUD,pnekazýe Nominacje Dobowe w ĺozbiciu na godzlny Doby
gazowej do oSDg ne pőźnej nz do godzlny 10:00 Doby gazowej poprzedzającej
Dobę g^zo\rĺą' któtej Nominacja doĘczy.

8.4.1.6. oSDg przekazuje odbioĺcy ZUD lnÍormację o zaĺĺĺietdzetiu lub odtzuceniu
Nominacji w teĺminie do godziny 1ó:00 Doby gazowej poptzedzaj+cej Dobę
gazową, któĺej doĘczy Nominacja.

8.4'1.7. w pĺzypadku odtzucenia nominacji, oSDg podaje przycŻyny jej odrzuceĺia:

8.4.1'.7 '1' odĺzucenie Nominacji może nastąpić z powodu:

8.4'1,'7.1.1. niezgodności z postanowieniami Umowy lub IfuESDg,

B'4.1.7 .1'2, ptzektoczenia Mocy uĺnownejl

B.4.1 .7 .1.3. nie uwzględnienia ptzez o dbiotcę ZUD zgłoszony ch ptzez oSDg
ogtaniczeil' w poboĺze Paüwa g^zowego,
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8.4.1.7 .1.4. btaku technicznych możliwoś ci reallzacji nominacji,

B.4.1.B. W przypadku gdy odbioĺca ZUD rĺeprzekaże oSDg, w teľminie okĺeślonym
w Pkt B.4.1.5. Nominacji na kolejną dobę gazowąptzyjmuje się , że dla odbiorcy ZUD
została zaťĺviet'dzona ĺominacja z iościąPaliwa g^zo'wego ľówną ,,0" (zeto).

B'4.1.9. W przypadku odzucenia powyższej ĺominacjiprzyjmuje się' iż dla odbioĺca
ZUD została zaffiĺietdzona nomjnacja z :ť.ościĄpalluĺa gazowego ĺówną ,,0" (z,eto).

8.4.1'10. odbioĺca ZUD rr'oże dokonać Renominacji godzinowych ilości Paliwa gauowego
okĺeślonego w ostatnio zanvierdzonej ptzez oSDg nominacji dla danej Doby
gazowej. Renominacja może zostać złożona od godziny 16:00 do godzny 23:00
Doby gazowej poprzedzającej Dobę gazową, któĺej Renominacja dotyczy.
Renoĺninacja godzlnowych ilości Paliwa gazowego możebyć zŁożona najpőźne1
na cztety (4) godzny pned pieĺwszą godzlną, dla któĺej będzie zmienlana
Nominacja.

B.4.1 .1 1 . Ptocedura tozPatĘw ania Renomin acji tozp oczyna się o każdej pełnej
godzinie i tsĺĺa dwie (2) godzny. oSDg będzie Íozp^tÍyw^ł ostatnią
Renominac jQ otzymanĄ ptzed pełną godzlną.

8.4.1.12. oSDg infoĺmuje podmiot, ktőry złożył Renominacj7 o zatwierdzeniu
lub odľzuceniu Renominacjiwtaz z podatiempÍzyczyn ođtzucelia' w ciągu
dwóch Q) godzn od tozpoczęcia danej pĺocedury Íozp^tÍyw^nia Renominacji,
jednak ne pőźnej nlż ptzed rozpoczęclem godziny' któtej đoĘczy Renominacja.

B.4.1 .13. odĺzucenie Renominac ji może nastąpić z powodów wymienionych
w Pkt 8.4.1.7.

8.4.1.14.W ptzypadku odĺzucetiaprzez oSDg Renominacji,wíýącądla stton pozostaje
ostatnio zaĘvietdzona pfiez oSDg Nominacja, z uuĺzględnieniem ogtaniczen
w poboĺze Paliwa gazowego oÍ^zwstÍzyrrraŕl., o których mowa w Pkt 8.2.

B.5. opłata za ĺieđoÚzymanie ilości Paliwa gazowego okĺeślonych w zanvietdzonych
Nominacjach odbioĺcy ZUD w punkcie wyjścia WR jest nall,czana dla odbioĺców
o Mocy umownej co najmniej 417 m3 /h (4857 ks7h/h) w następuiący sposób:

8.5.1. \X/zględne niedoÚzymanie nominacji GN!ŕ!O odbiotcy ZUD w punkcie
wyiścia WR oblicza się:

Gdzie:

PN!ŕUť - względne niedotĺzymanie nominacji w punkcie wyjścia
MoD - wattość bezwzględna
Nz_ dobowa ilość paliwa zaĘĺłietdzona w nominacji,
Ic _ dobowa ilość paliwa gazowego odbieĺana ptzez odbiorcę ZUD.

PNV(/VT = MOD Q.{z - Ic) / Nzlxl}}o/o
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B.5.2. Jeśli PNlrv7 ) 1'5o/o, oSDg ĺahcza i pobieĺa opłatę za njedottzymanie
Nominacji w punkcie wyjścia' któľą kalkuluje się według poliższego wŻoÍu:

oNvŕv7 = el\Tvŕw - 15o/o1* Nz x 0,01 x CRG

Gdzie

oN!ŕs7 - opłata za niedottzymanie nominacji w punkcie wyjścia,
PN!7!7 _ względnie niedotľzymanie nominacji w punkcie wyjścia,
Nz_ dobowa ilość paliwa g^zowego w zatwieÍdzonej nominacji odbiorcy ZUD,
CRG _ cena ĺefeĺeĺcy)ĺa gazu'

B.5.3. !7 ptzypadku' gdy na danym punkcie wyjścia typu WR Nominowana została
zeÍo;w^ waĺtość ilości dobowej Q.Jz = 0), oSDg nahcza i pobieĺa opłatę za liedotłzymanie
Nominacji w punkcie wyjścia (ONWW)' ktőtąobllcza się według wzoÍu:

ON$ŕV7=IGx0,0LxCRG

Gdzie:

oN!W7 _ opłata za njeđoÚzymanie nominacji w punkcie wyjścia'
IG - dobowa :Jość paliwa gazo.wego odbieĺana przez odbiorcę ZUD,
CRG - cena refetencyjna gazu.

B.5.4. oSDg nie pobieta opłat za ĺiedottzymanie Nominacji w punktach wyjścia jeżell
niedotĺzymatie zaívietdzonej Nominacji nastąpiło z pÍzyczyfl za\eżĺych od oSDg,
w tym z powodu alxĺatiđw Systemie dysĘbucyjnym oSDg.

8.6. odbioĺca ZUD, który jest właścicielem układu pomiaĺowo_toztlczeĺiowego ma obowiązek:

8.ó.1. Umożliwienia wykonania spĺawdzenia popÍawności pĺacy układu pomiatowego
nakażde żądanle oSDg'

8'6.2. Umożtl-wienla pĺzedstawicielom oSDg założenja plomb zabezpieczaj+cychna
utządz eĺiach układu p omiatowego,

8.6.3. Umożll-wienja oSDg zdalnego odczyĺl danych pomiaĺowych w ptzypadku
funkcjonowaniaarządzeń telemetrycznychpodŁączoĺych bezpośrednio do układów
pomiatowo _toz7lczetiowych tego odbioĺcy,

8.6.4. Umożlllĺrienia oSDg instalacji własnych urządzeí telemeüycznych w przypadku
bĺaku urz ądz en telemetlycz nych p odł ąc z ony ch b ezp o średnio do układów
pomiaĺowo _tozllczenjowych tego odbioĺcy ZUD,

8.6.5' Uttzymywania utządzeĺpomiaľowo-rozllczeniowych w na|eżyĘm stanie technicznym,

8.6.ó. Respektować postanowienia notm zakładowych PGNiG S.Á. seĺ'ii ZN G 4001+4010
lub innych notm i standardów, któĺe 1e zastąpią,

8.6.7. Wykonywać przeglądy okĺesowe urządzen pomiaĺowych w punkcie pobotu paliwa gazowego'
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B. 6. 8. Infotmowanie oSDg o teĺminach wykonywany ch ptzeg|ądów oktesowych
i umożLiwienia jego pĺzedstawicielom obecności w tĺakcie :ľslania prac.

B.ó.B'1. Zapewnlenle wpĺowadzatia do układu przellcznikőw gazowych składu
chemicznego gazu zgodnie ze składem wptowadzoÍIympÍzez oSD w punkcie
wejścia do systemu dystrybucyjnego oSDg

8.7. Zakĺes standaĺdów jakościowych obsługi odbiotców ZUD,w systemie dysĘbucyjnym
OSDg.

8.7.7.Ptzyjmowanie pnez caŁądobę zgłoszeń i ĺeklamacji dotyczących dostaw paĹia
g zo$rego z systemu dystrybucyjnego,

8.7.2.BezzwŁoczlie pĺzystępuje do usuwania zakŁőceÁw dostatczaniu paliw gazowych',
spowodowanych niepĺawidłową pÍacą Systemu dystrybucyjnego,

8.7 .3. Udziela lnformacji o przewid}'wanym teĺminie wznowienia đostarczaĺia patluĺ
gazouĺych,, ptzetwa;nego z powodu awaĺ!'j Systemu dystrybucyjnego,

8.7.4. Powiadamja o teĺĺninach iczasie ttwania planowanych przerw w đostarczaniu paliw
gazowych w foĺmie indy'widualnycb zalĺĺiadomień pisemnych' telefonicznych,bądź
za Pomocąinnego śtodka telekomunikacji, zgodnle z obowiązujacymi przepisami,

8.7.5. odpłatnie podejmuje stosowne czynności w celu umożliwieniabezpiecznego
wykonania ptzezUżytkownika Systemu lub inny podmiot pÍac w obszarze tego
systemu,

8.7.ó. Nieodpłatnie udziela tnfotmacji doqĺczących rozhczen onz aktwalnejTaryĘ,

B.7 '7 . Udziela odpowiedzi na zapytalie trje doĘczące Íozliczei1', zŁocone pisemnie w foĺľnie
listowej lub elektĺonicznej na zasadach i w teĺminach okĺeślonych w Ustawie Pĺawo
enefgetyczne oÍ^z aktach wykonawczych.

9. P]anowanie Íozvoia Sys temu dys trybucyjnego

9.1' oSDg odpowiada za rozsĺőj Systemu dystĺ7bucyjnego.

9.2. Rozwój Systemu dysĘbucyjnego pÍowadzony jest w opaĺciu o stĺategię opeĺatoĺa
Systemu DysĘbucyj nego g^zowego, uwzględniaj ące zaspokoj enie obecnego i ptzy szŁego
z^potÍzebowatia na Paliwo g^zowe' gwatanťujĄc zapewnienie długoteĺminowej
zdolĺrości Systemu dystrybucyj nego.

9.3. oSDg ptognozuje zapotĺzebowanie na Paliwo gazowe na obszatze swojego działania,
na podstawie infoĺmacji uzyskanych od oS!7, ZUD i odbiotców

10. Przyłączanie do sieci dystrybucyinego

1 0. 1 . \X/aĺu n|i przyłączanĺa p odmiotów do sieci dysĺybucyj nej.
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70.1 .1. P rzyłączatie podmiotów do sieci dystĺybucyj nej rcallzuje oSDg,

1'0.1'.2. W pľocesie pruyŁączanla podmiotu do systemu dystĺybucynegowyrőżrĺa
się następuj ące działatia:

10.1,.2'1. złożenje pruez podmiot ubiegający się o pruyłączenle wniosku o okĺeślenie
warunków przyŁącz eria,

10'1.2.2. wydanie pĺzez oSDg waĺunków ptzyłączetia,

10.1.2.3. zawatcíe Umowy o ptzyłączenie na pisemny wniosek podmiotu
ptzyłączanego,

1 0 . 1 .2. 4' p rzy gotow anie j rcallza cja p rzyŁącz enla.

1'0.1.3. oSDg odmawia ptzyłączenla do Systemu dysľybucyjnego, gdy brak jest możliwości
technicznych przyłączenia lub ptzyŁączeĺie wnioskodawcy jest ekonomicznie
nieuzasadnione.

10'1.4. oSDg ma pÍawo odmówić ptzyłączenla do Systemu dystĺybucyjnego'
gdy \X/nioskodawca nie posiada Ętułu pÍawnego do koĺzystania z obiektu,
do któtego Paliwo gazowe mabyć dostatczaĺe.

10.1.5. W przypadku odmowy ptzyłączetia podmiotu do systemu, oSDg liezwłoczĺie
pisemnie powiadamia o odmowie Ptezesa Uĺzędu Regulacji Eneĺgetyki
i \)7nioskodawcę' podając ptzyczyny odmowy'

10.1.6' Szczegőłowe zasady pnyŁączarĺa podmiotów do sieci dysĘbucyjnei okĺeślone
są w Ustawie Pĺawo efleÍgeíIczne oÍ^z tozpotządzeniach wykonawczych
do tej Ustawy.

1,0.1.7 ' Dodatkowe infoĺmacje związaĺe z przyłączaniem do Systemu dystrybucyjnego
dostępne są u oSDg.

10.2' Wniosek o okĺeślenie warunkősĺ przyłączetia do Systemu dystrybucyjnego.

10.2.1'. \Wnioskodawca składa pisemny wniosek o okteślenie warunków przyłączelia
do Systemu dystĺybucyjnego oSDg.

1 0. 3. Watun|<l ptzyłączenia do Systemu dysĘbucyjnego.

1 0.3.1 . oSDg tozpaffi)je wniosek zŁożony ptzez W nioskodawcę z uw zględnleniem
aktualĺrie świadczonych usług dysĺybucji, wcześniej złożonycb wniosków o usługę
dystĺybucji izawatcie umowy ptzyłączenla do Systemu dysĘbucyjnego otaz
zasĺ atĘ ch' Umów o ptzyłączelie.

10'3'2' Rozpaĺ1'wanie wniosku odb1'wa się dwuetapowo w następujący sposób:

a) na podstawie infoĺmacji podanych we wniosku oraz załączonych dokumentów,
oSDg dokonuj e sptawdzenia foĺmalĺrego wniosku,
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b) w pĺzypadku, gdy wniosek nie spełnia wymogów foĺmalĺrych, oSDg
w teĺminie do siedmiu (7) dni kalendaĺzowych od daty wpłynięcia wniosku
zasxĺiadamia \]{/nioskodawcę o konieczności uzupełnienia wniosku w teĺminie
nle dŁuższym nlż duĺadzíeścia jeden Ql) dni. Jeżeli wniosek đe zostanie
uzupełniony pflez Wnioskodawcęw wyznaczonym teĺminie, to zostanie
p oz o s tawio ny b ez rozp oznatia,

c) przy)eĘ wniosekpoddawany 1estana|lzíe techniczneji ekonomicznej,w tĺakcie
któĺej oSDg ocenia, czy ptzyłączenie do Systemu dysĘbucyjnego jest
możliwe i okĺeśla warunki ptzyłączenla w teĺminie okĺeślonym w pĺzepisach
Pt^\ra.

1,0.3.3. Aĺa|lza technjczna i ekonomiczna przeProwadzana iest przez oSDg na podstawie
infoĺmacji podanych we wniosku oÍaz w opaĺciu o następujące działania:

1' 0.3.3.1 . okĺeślenie i anallza waľiantów pnyłączenia,

10.3'3.2. ocena kosztów dysĺybucji, nakładów na rcahzację przyŁączenla i rozbudowę
systemu,

10.3.3.3. anallza ekonomiczna opłacaln ości ptzyłączenía.

10'3.4. Zmiana watunków przyŁączenla możhlĺra jest tylko popÍzez złożetie do oSDg
novzego wniosku o wydanie wanrnków pruyłączenia. J eżell' zmjana warunków
ptzyłączenla wynika z uwatunkowail'pracy Systemu dystrybucyjnego to jest ona
dokonywanaPtzez oSDg popÍzez wydanie nowych warunków przyłączenia.
W ptzypadku gdy zmjana waĺrłnków przyłączenlowych wynika z pÍzyczyn
|eżących po stĺonie Użytkownika sieci, dla któĺego oSDg wydał już tal<lwniosek
ptzyłączenlowy, Użytkownik ten ponosi wszelkie koszťy związ;ane z qm faktem.

10.4. Umowa o przyłączenie do Systemu dysĘbucyjnego.

10.4.1.PrzyŁączelie nowych punktów do Systemu dystĺybucyjnego następuje na podstawie
Umowy o przyŁączenie do Systemu dysĺybucyjnego, zwanej w skĺócie Umową
o ptzyłączeĺie, za-wietanej między oSDg ipĺzyłączanym podmiotem.

10.4.2. Umowa o przyłączenie zawierana jest na wniosek podmiotu posiadajłcego ważne
watunki przyłączenla do Systemu dysĘbucyjnego. Za:watta Umowa stanowi dla
oSDg podstawę do tozpoczęcia ptac pĺojektowych i budowl^no_montażowych
w zakĺesie okĺeślonym Umową.

10.5. !7ymagalia techniczne dla nowych punktów'

10.5.1. Punkty ptzyłączaĺe do Systemu dysĘbucyjnego powinny być pĺojektowane,
wykon1'wane, odbieĺane i eksploatowane w sposób zapesĺliający możliwość
ciągł o ś ci dos taw P aliwa gaz ow ego, b ezpieczeń'S two pÍacy oĺaz dokładno ś ć
pomiaĺów, a także spełniać waĺunki okĺeślone w pĺzepisach, o których mowa
w punkcie ó.2.

Wersjanr oos Instrukcj a Ruchu i Eksploatacji Sieci Dy strybucyjnej
qazowel

Uchus ała Zar zqdu ZUCH i AP,,Chemar'' Sp ółka Akcyj na
nr lSoS z dnia 4 maja zot6r

Strona 25 z 57



10.5.2. Układy pomiaĺowo_tozhczeĺiowe powinny pncować w wafunkach zgodnych
z waĺrrnkami okĺeślonymi w ich dokumentacji technicznej.

10.5.3. Podmiot zawíetający z oSDg Umowę o pnyłączenie' będący właścicielem punktu,
jest zobowiązany do zapewnienia oSDg stałego dostępu do przyłączanego punktu
w celu pĺzepĺowadzaĺiakonttoli stanu urządzeil znajdujących się w tym punkcie.

10.5.4' obowiązek utĺzymania punktu w pełnej spĺawności spocŻ}'wa na stĺonie,
któta posiada Ętuł pÍawny do tego punktu.

11. Umowy dystrybu.yln, otaz ptawa i obowiązki Ston

11'1. Stĺony umowy dysĘbucyjnej.

11,.1.1. Sttonami umowy dysĘbucyjnej są:

a) Operatot Systemu Dystrybucyjnego Gazowego OSDg,
b) Zlecenio daw ca Usługi Dystĺybucji (zUD), Spĺzedawca (zUD).

1' 1 . 1' .2. Zlecetio dawcą U s ługi Dys trybucji moż e by ć:

11.1.2.1. każdy odbiotca zUD,

11.1.2.2. pĺzedsiębioÍstwo eÍaergeLycŻÍ|e za1maj4ce się sprzedażą Paliw gazowych
odbioľcom na podstawie Umowy kompleksowej, (posíadające koncesję
na obĺót Paliwami gazosĺymi, o ile konieczność posiadania takiej koncesji
wynika z ptzepisów Ustawy Ptawo eflergeLyczne) zwane 1est (ZUD)
Spĺzedawca,

11.7.2.3. Sprzedawca z urzęđu odpowiedni dla opetatota Systemu Dystrybucyjnego
Gazowego OSD.

77.2. Ptasĺai obowíęki oSDg.

77'2.1,. Pta-wai obowiązki oSDg okĺeśla Ustawa Pĺawo eneÍgetyczfle, inne przepisy pÍ^wa,
ninlejsza IRiESDg oraz U mo,wa dysĺybucyj na.

71.2.2' oSDg jest zobowią.zany utÍzymywać zdolność utząđzen i sieci do rcaliz,acji
zaopattzeĺia w Paliwa gazo;vĺe' w sposób ciryły i niezawodny, ptzy zachowaliu
ob ow ięujących wymagań j ako ś ciowych.

1 1,.2.3. oSDg j est zobowi ąz^ny zap ewliać wszystkim odbiotcom upĺawnionym'
pĺzedsiębioÍstwom zajmýący m się spĺzedażą Paliw gazowy ch n^ tzecz
odbioĺców oÍ^z sptzedawcom z utzędu wyzn^czonym pflez Prezesa URE,
na zasadzíe ĺównoptawnego traktowania, świadczenie usług dysĺ7bucji Paliw
gazo,wych, ĺa zasadach i w zakĺesie okĺeślonym w Ustawie Pĺawo enefgetyczne
i niniejszej ItuESDg.
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11.2'4. oSDg, stosując obiektywne iprzejrzyste zasađy zapewnlajTce ĺówne tĺaktowarue
Użytkowników Systemu dystrybucyjnego, uwzględniając wymogi ochtony
śtodowiska, jest odpowiedzialny za:

11.2.4.1. bezpíeczeÁstwo dostaĺczaĺiaPall'w gazoulych'poptzez zapewnienie
bezpieczeÁstwa funkcjonowania Systemu dysĘbucyjnego i rca|lzacjQ
Umów z użytkownikami tego systemu,

11.2.4.2. pľowadzenie ĺuchu sieciowego w sposób wzajemĺie skootdynowany
i efektywny z zachouranjem wymaganej ĺiezawodności ďostatczaĺia
Paliw gazowych i ich jakości,

11.2.4.3. eksploatacje, konseĺwację oraz Íemonty sieci i utządzeíl',
-vIÍaz z połączentamiz lnnymi Systemami gazowymi, w sposób
gwaraĺíl1Ęcy niezawodność funkcjonowania Systemu dystĺybucyjnego'

1 1 .2' 4.4' zap ewnienie długotetminowej z dolnoś ci Sys temu dysĺybucyj nego
do zaspokajaniauzasadnionych potÍueb w zakĺesie dysĘbucji Paliw
gazowych, a także w zakĺesie ĺozbudowy Systemu dysĘbucyjnego'

^ 
t^m' gdzie ma to zastosowađe, ĺozbudowy połączeil' z lnnymi

Systemami gazowymi,

1 1.2.4'5. współpĺacę z inĺymi opetatoĺami Systemów gazosĺy ch
lub pĺzedsiębiotstwami eÍaeÍgety czflymi w celu niezawodnego
i efektywnego funkcjonowania Systemów gazowych oĺaz skoordynowatia
ich tozwoju,

11.2.4.6. zarządzanie ptzepływamiPalluĺ gazowych otaz uttzymalie paĺamettów
jakościowych tych Paliw w Systemie dystĺybucyjnym i na połączeĺiach
z tnnymi Systemami gazowyrnt,

11.2.4.7. świadczenie usług niezbędnych do ptawidłowego funkcjonowania Systemu
dysĺybucyjnego,

11.2.4.8. đostarczaĺie Użytkownikom Systemu i opeľatoĺom innych Systemów
gazowych' infoĺmacji o warunkach świadczenia usług dysĺ7bucji,
w tym o współpĺacy z połączonymi Systemami gazowymi,

1 1'2'4.9 . teallzacj Q o gtanicz eil' w đo starczaniu Paliw gaz owy ch.

11.2.5' opeĺator Systemu DysĘbucyjnego - Gazowego ma pÍawo w szczegőLności do:

11.2.5.7. pobieľania opłatza świadczone usługi na watunkach okĺeślonych
w TaryÍĺe, Umowie dystĺybucyjnej/kompleksowej i niniejszej IRiESDg,

1'1''2.5.2. odmowy śwíadczetia usłĘ dystrybucji w pĺzypadkach okĺeślonych
w niniejszej IRiESDg,

1 1.2.5.3. wypowiedzenia Umowy dysľybucyinej w całoś cí lub zauĺ atcia aneksu

Wersjanľ oo3

Zatuier

Instrukcj a Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrgbucyjnej
qazowel

Uchtu ała Zar ządu ZUCH i AP,'Chemar'' Sp ółka Akcyj na
nr tgo5 z dnia 4 maja zot6r

Stroną 27 Z 57



zmierĺającego do Umowy w pĺzypadkach okĺeślonych niniejszej
IRiESDg,

11.2.5.4. aktwallzacji zapisőw IRiESDg' przy zachowaniu ptoceduĺ okĺeślonych
w niniejszej IRiESDg,

11.2.5.5. teahzowalia innych ptaw okĺeślonych w Ustawie Pĺawo EnetgeĘczne,
innych pĺz epis ach P naw a, Umowie dys ĺybucyj nej / kompleks owej,
Tatyfĺe i niniejszej IfuESDg.

71.3.Ptauĺa i obowiązki (zUD) Spĺzedawcy.

11.3.1. Prawa i obowiązki ZUD okĺeśla Ustawa Pĺawo enefgetycŻne, inne pĺzepisy
pr^wa' ninlejsza IfuESDg oĺaz Umowa dystĺybucyjna / kompleksowa.
'ü/ szczegőlności do ptaw i obowiązków ZUD należą:

11.3'1.1' ZUD ma pÍawo do koĺzystania z usługi dystĺybucji świadczonej na jego
fzecz pÍzeŻ oSDg, na zasadach okĺeślonych w ustawie Pĺawo enetgeLyczne,
niniej szej IRiESDg i w Umowie dysĘbucy1nej /kompleksowej,
oraz zgodlie ze stawkami opłat okĺeślonymi w Taryfie, Stosowanych w sposób
obiektywny i niedysĘmin acyJĺy,

11.3.1.2. ZUD jest odpowiedzialny za dostatczenie Paliwa g zo:wego do systemu
dysĘbucyjnego lub jego odbiót z Systemu dysĘbucynego oraz zautĺzymatie
okĺeślonych w Umowie i zaĺvierdzonych Nominacji,

11'3.1'3. ZUD jako jest odpowiedzialĺy za dostatczenie do umownego punktu
wejścia \ů/R Paliwa g^zowego spełniającego wymagania doLyczące jakości
i ciśnienia okĺeślone w IRiESDg oĺaz IRiESD (opeĺaton nadtzędnego),
Umowie dystĺybucyjnej /kompleksowej,

1,1.3.1,.4. ZUD jest zobowiązany do tetminowej rcatlzacji płatności, zgoďrie z waĺlnkami
okĺeślonymi w niniej szei IfuESDg otaz w Umowie dysĺybucyjnej /kompleksowej.

71.3.1.5' ZUD jest zobowiązany poinfoĺmować w fotmie pisemnej w tetminie siedmiu (7)

dni ĺoboczych o wszelkich zmianach, któte nastąpią w okĺesie realtzacjí Umowy
dystybucyj nej /kompleks owej.

1 1.4. odpowiedzialĺroś ć (ZUD) Spĺzedawcy za jakość. i ciśnienie Paliw gazowych.

1'1.4.1. ZUD jest odpowiedzialny za dostarczenie do Systemu dysĘbucyjnego,
okĺeślonego w Umowie dystĺybucyjnej/kompleksowej do punktu wejścia, w każdym
dowolĺrym okĺesie obowiązywania Umowy dystrybucyjnej/kompleksowej, Paliwa
gazowego spełniającego wymagania okĺeślone w IRiESDg, IRiESD otaŻw Umowie
dysĘbucyjnej /kompleksowej.
Nie wywiązy''vanie się ZUD z tego obowiązku jest szczegőtnym przypadkiem istotnego
ĺaruszelia watunków Umowy dysĘbucyj nej /kompleksowej i może by ć ptzy czyną
wypowiedzenia Umowy ptzez oSDg zgodnie z zasadami okteślonymi w IRiESDg.
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11.4.2. oSDg jest odpowiedzialny za dostatczenie, do okĺeślonych w Umowie
dystĺybucyj nej /kompleks owe j punktów wyj ś cia, w każ dym dowolnym
okĺesie obowiązy'"vania Umowy dysĘbucyjnej /kompleksowej, Paliwa gazowego
spełniaj ącego wymagania okĺeślone w IfuESDg, za styjąt|<lem ptzypađków' gdy
niedoftzymanie tych wymagan spowodowane zostało pnez ktőtegokolwiek z ZUD .

11'.4.3. oSDg nie dokonuje mieszania i nawonieniaPah'wa g^zowego. Dostarczone Paľwo
g^zowe do oSDg musi spełniaćwymaganla jakościowe wymienione w IfuESDg.

11.5. Siła wyższa.

12.5.1' Stĺony nie ponoszą odpowiedziaLĺrości za niewykonanie lub ĺieĺależyte wykonanie
swoich obowiązków w czasie trsĺĺanja okoüczności siły vĺyższej.

12.5.2. Strona powołująca się na okoliczność sĺły wyższej jest zobowiąz^Í7^ tiezwłocznie
zavĺiađomić drugĄ stĺonę o zaistnieniu okoliczności slły wyższej przedstawĺaj+c

dowody potwietdza j+ce jej wystąpierue.

1'2.5.3. Niezwłocznie po ustaniu siŁy wyższej,każda ze StÍon' bez dodatkowego wezsĺania,
jest zobowiąz^n^ptzystąpić do wykonania swych zobowiązań. których rcallzacja
została upĺzedđo zawieszona wskutek zaistnienia sĺły wyższej.

12.5.4. Niezwłocznie po pÍzystapieniu do wykonywalia zobowiązail'po ustaniu siły wyższej,
StÍona zobowiązana jest za-wiadomić o ťym fakcie dĺugĄ stĺonę.

1 1. 6. Standaĺdy jakościowe obsługi Użytkowników systemu.

11.6'1. 'W zakĺesie standardów jakościowych obsługi Użytkowników systemu, oSDg:

11.6.1.1'.Przyjmuje od Użytkowników Systemu ptzez całądobę zgłoszenia i teklamacje
doĘczące dostaw Pallsĺ gazowycb,

1'1'.6.1.2. Bezzvĺłocznie pÍuystępuje do usuwanja zakŁőceń w dostaĺczatiu pa|lsĺ gazowych,
spowodowanych nieptawidłow ą pÍ^cą systemu,

11''6'1.3.IJdziela Użytkownikom systemu'lnformacji o pĺzewidywanym teĺminie
wznowienia dostatczaĺia Paliw gazowych,pÍzetwaflego z powodu aw^tiť^,

11.6.1'.4. Powiadamia Użytkowników systemu o teĺminach i czasie ttwania planowanych
pÍzetw w dostaĺczaniu paliw gazowych w foľmie indi'wrdualnych zauĺiadomień
pisemnych, telefoniczny ch bądź za pomo Cąinnego śtodka telekomunikacji,
zgo dnie z ob owĺązujacy mi ptzepisami,

1 1 .6'1 .5. Uwzględnia prop ozy cje Użytkownika Systemu doty czące pĺzebiegu przyłącza
i jego usytuowania, jeżeli pľopozycja ta jest zgodna z obowiązującymi ptzepisami
i waľunkami przyłączenia,

11.6.1.6. odpłatnie podejmuje Stosowne czynności w celu umożliwieniabezpiecznego
wykonania ptzezUżytkownika Systemu lub inny podmiot pÍac w obszatze tego
systemu,
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12. |Yarunki świadczenia usługi dystrybucji

1'1,.6.1'.7. Nieodpłatnieldzielainformacji dotyczącychrozllczeń'orazakÚlalnychTaryf.

12'7.Warunki foĺmalĺro _ pÍav/ne.

1,2.7.1,' Podmiot ubiegĄ+cy się o świadczetie przez oSDg usługi dystĺybucji powinien
dostatczyć wniosek o świadczenie usługi dystrybucji, wta;z ze wszystkimi
zaŁącznikami.

12.1.2. Podmiot ubiegający się o świadczeniepruez oSDg Usługi dystĺybucji powinien
pĺzedstawić potiższe dokumenty i zaświađczelia:

12.1.2.1. Wypis ue stosownej ewidencji działalności gospodaĺczei,\xr szczegőlności wypis
zIłajowego Rejestru Sadowego dla spółek pt^\\ra hanďowego mających siedzibę
na terytoĺiu m Rzeczpospolitej Polskiej'

12.1.2.2. DokumenĘ potwierdzaiące pĺawo osób teptezentujących podmiot do zaciągania
w jego imieniu zobowĺązań'. któľe mogą wynikać z umowy na świadczenie usług
dysĘbucji, jeżels'prawo to nie wynika z tĺeściwypisu, o którym mowa poslyżej,

12.1.2'3' Dokument poświadczający nadalie numeÍu identyfĺkacji podatkowej dla celów
podatku od towaĺów i usług - dla podmiotőw mających siedzibę na tetenie
państw _ członków Unii Euĺopejskiej,

12.1.2.4. Jeśli \X/nioskodawca posiada numef REGON, đokument potsxĺíetdzaj+cy 1ego
nadatie,

12.1.2.5. I(oncesje na obtót g^zemwystawiona ptzezPrezesa Uĺzędu Regulacji Enetgetyki'
jeżeli koniecznośćjej posiadania wynika z pĺzepisów Ustawy Pĺawo eneÍgetyczne.

7 2.2. W arunki techniczne.

72.2.7. oSDg świaďczy usług€ dystrybucji pomiędzy punktem wejścia do Systemu'
a punktami wyjścia WR, ďa których istnieja techniczne warunki dysĘbucji
Pall'wa gazowegow ramach Systemu dystrybucyjnego zarządz^nego przez oSDg.

12.2'2.Ptzez techniczne watunki dystrybucji Pall-wa gazowego tozumie sięŁączne spełnienie
następujących warunków:

12.2.2.1. istnienie połączen gazociągowych w ĺamach Systemu dysĘbucyjnego oSDg
pomiędzy punktem wej ścia a w skazanym ptzez Wnioskodawcę punktem wyj ścia,

72.2'2'2. istnienie wolĺrych pfzepustov/ości w ramach Systemu dysĘbucyjnego' których
wykoĺzystanie w celu świadczenia usługi dystĺ7bucji Paliwa gazo:wego lua tŻecz
Wnioskodawcy nie pogoÍSzy waĺtrnków dystr7buc)i Paliwa gazouĺego ZUD
p o siadaj ącym wcześniej z^:w 

^Íte 
Umowy dys Ębucyj ne / kompleks owe.
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12.2.3.Panmetĺy jakościowe Paliwa gazowego' o któĺego dystĺybucje występuje
Wnioskodawca, mLlsząspełniać Ąteia okteślone w IfuESDg i IRiESD.

12.2.4. Ciśnienie dostawy Paliwa g^zo;wego we wskazanymprzez \Wnioskodawcę punkcie
wejścia do systemu dystrybucyjnego musi mieścić się w zakĺesie ciśnień okĺeślonych
ďa tego punktu wejścia.

72.3. W arunki handlowe.

12.3 .1 . Podmiot ubiegĄacy się o świadc zenie pnez oSDg Usługi dysĘbucji jest

zobowiązany ptzeđstawić poĺiższe dokumenty' zaświadczetia otaz infotmacje:

12.3.1'.1. potwieĺdzony za zgodność z oryglnałem,ptzez osoby upoważnione do
ÍepÍeŻentowania podmiotu' wyciąg Ż umowy zawierający potwieĺdzenie zakupu
Paliwa g^zowego na tetenie Polski lub poza 1ej grantcami lub dokumenty
p otlĺĺierdz Ąąc e z dolĺro ś ci wydobyw cz e P all'w a gaz ow ego w p rzyp a dku
podmiotów posiadajacych własne zŁoża. \X/arunki dostaw Paliwa gaŻowego
musŻą odpowiadać waĺunkom zamawiaĺej usługi,

12.3.1.2. potwierdzony za zgodność z orygnałem,ptzez osoby upoważnione
do tepĺezentowania podmiotu, wyciąg z umowy zarĺrienjący potwietdzenie
tÍanspoÍtu Paliwa g^Żowego do punktu wskazanego jako umowny punkt wejścia
Paliwa g^zowego do Systemu dystrybucyjnego' lü/arunki tĺanspoĺtu Paliwa
g^zo;wego do umownego punktu wejścia musŻą być zgodĺe z warunkamj
zama-wianej Usługi dystĺybucji oraz z wymaganami technicznymi okĺeślonymi
w niniejszej IRiESDg. !7yciąg powinien dotyczyć Umowy ZUD lub jego

dostawcy Paliwa g zowego,

12.3 .1 .3. potwieĺdzo ĺy za zgodność z orygnałem, ptzez osoby upoważnione
do ĺepĺezentowaĺia podmiotu, \\ryciąg z Umowy sptzedaży Paliwa gaŻowego
zawierający moc umowną opis celu wykoĺzystania Palllĺĺa gazowego' toczt7y

ptofĺl sprzedaży Paliwa g^zowego' w podziale ĺa miesiące onz
chaĺakterystyczne ptoÍile dobowe, w punkcie okteślonym jako umowny punkt
wyj ś cia lub odp owiednie oświa đczetie lü7nioskodaw cy, j eż ell' Wnio skodawca
nie jest odbiotcą końcowym (dotyczy punktów WR)'

12.3.1.4. potwieĺdzony za zgodĺość z orygtnałem,przez osoby upoważnione do
ŕepÍezentowania podmiotu, wyciąg z umowy zawietający niezbędne dane
techniczne doĘczące tÍanspoÍtu Palluĺa g^zowego za punktem wskazanym jako
umowny punkt wyjścia, jeżets'wskazany punkt wyjścia nie jest bezpośĺednio
zw iązany z o dbio tcą o dbietającym p aliwo g^z ow e'

1'2.3.1.5. jeżeli Wnioskodawca będący pzedsiębioÍStwem energeLycznym będzie
dostatczał,w ramach usługi, o któtej świadczenie wnioskuje, Paliwa gazowe do
odbiotców na podstawie umowy kompleksowej w imieniu ina tzecz odbiorców,
wykaz posiadanych pełnomocnictw do za'warďla umowy dysĘbucyjnej z oSDg
w imieniu i ĺa tzecz tych odbiot cőw ; ĺa żądanie oSDg \Wnioskodaw ca m^

obowiązek pľzedstawić wskazane pĺzez oSDg pełnomocnictwa'

12.3.1.6' infoĺmacje okĺeślone 'we'vĺzotze wniosku o świadczenie usługi dysĺybucji.
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1. 2. 4. W annki finans owe.

12.4'1. W celu ochľony inteĺesów Użytkowników Systemu dysĘbucyjnego oÍaz zapewnienia
bezpieczeilsĺva działalia i tiezawodności Systemu, podmioty ubiegające się o
świadczenie usługi dystrybucji muszą posiadać odpowiednią wiarygodność
fmansową' potwierdzaiącąich możliwość do wywiązania się z warunków koĺzystania
z Usługi dystrybucji.

12.4.2. Wiarygodność finansowa podmiotu może zostać potwierdzona w jeden
z następujących sposobów:

a) pĺzedstawieĺie ptzez Wnioskodawcę odpowiedniej histotii współpĺacy z oSDg
w sposób zgodny zwarunkami podpisanych Umów,

b) pĺzedstawienie odpowiedniego zabézpie.z.nia fĺnansowego.

12.4.3. \X/spółptacę z oSDg uuĺaża się za zgodĺą z watunkami podpisanych umów , jeżell
spełnione są łączĺie następuiące waĺunki:

12.4.3.1'. ptzez co najmniej tĺzy ostatĺielata, Wnioskodawcabył odbioĺcą Paliwa g^zowego
- klientem OSDg,

12.4'3'2. maksymalny okĺes zaległych należności związanych ze świadczeniem
usług n^ Izecz \X/nioskodawcy był mniejszy nt cztetnzstu (14) dni'

12.4.3.3. wnioskodawca nie został obciýony opłatami z:wiązanymi z nlelega\nym poborem
Paliwa g zowego.

12.4.4. Ptzez odpowiednie zabezpieczelie tozumie síę zabezpieczenie złożone w kwocie nie
mniejszej niż jednomiesięczne zobowiązalie podmiotu wobec oSDg wynikających
ze świadczonej usługi, któta obliczaĺa jest na podstawie największej miesięcznej ilości
Paliwa gazowego przekazanego do dystĺybucji pĺzedstawionej we wniosku
o świadczenie usługi dysĺybucji. oSDg może żądać aktaallzacjiwysokości
zabezpieczenlaw przypadku zmiany patarneíőw świadczonej usługi dystrybucji.

1'2.4.5' Jeżell' wiarygodność podmiotu została potwietdzona w sposób okĺeślony w punkcie
1'2.4.2.b)' w całym okĺesie świadczenia usługi wysokość zobowíązan podmiotu
wobec oSDg wynikających z wystawionych faktut, nie poĘtych zabezpieczeniem,
nie może byćwyższa liż szacunkowa jednomiesięczna waĺtość zobowięaíl
podmiotu wobec oSDg wynikających ze świadczonej Usługi dystrybucji.

12.4.6. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 12.4.2. b) może zostać ptzedłożone
w następujacych foľmach:

12'4.6.1. kaucja pienlężĺa na ĺachunku bankowym wskazanym pÍzez oSDg zwÍac^n^
po zakończeniu obowi +zywanla Umowy kompleksowej /dystrybucyjnej wnz
z odsetkami w wysokości ustalonej dla tego tachunku w okĺesie złożeĺia kaucji,
pomniejszona o koszĘ prowadzenia ĺachunku bankowego otazkoszty zwię,ane
z przelewami,
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12'4.6.2. nieodwoła]ĺraibezl^ĺarunkowa gwarancja bankowa lub ubezpieczeliowa,
płatna na pierwsze żądanle oSDg,

12.4.6.3. inna Íotma, jeżehw ocenie oSDg w sposób wiarygodny zabezpiecza
ona ewentu alne toszczenia OSDg.

12.4.7. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 12.4.2' b) składane jestna)pőźnej w dniu
p o dpis ania Umowy dysĺybucyj nej /kompleks owe j .

12.5. Przypadki odmowy świadczenia Usługi dysĘbucji.

12.5.1'' oSDg może odmówić świađczenla usługi dystĺybucjí podmiotowi
o niąwystępującemu wkażđym z następuiących pĺzypadków:

12'5.1'1' obowiązek jej świadczetia na fzecz tego podmiotu nie wynika z ptzepisow
ptawa,

1,2.5.1.2. nie są spełnione waĺunki fotmaLĺro-pfaq/ne' techniczne, handlowe lub finansowe,

12.5.1.3. w ptzypadkach ptzeuĺídziaĺych pĺzepisami Pta:wa,w szczególności gdy
świadczenie usługi fla ÍŻecz \X/nioskodawcy może obnlżać niezawodność
dostatczaniai jakość Paliw gazosĺychponżej poŻiomu okĺeślonego w odĺębnych
pĺzepisach otaz powođować niekorzystfle zmiany cen lub stawek opłat za
dostatczane Paliwa gazowe i zakĺesu ich dostaĺczatia odbiotcom ptzyłączonym
do sieci' atakże uniemożliwiaćwywiązywanie się pĺzez oSDgz obowiękőw
w zakĺesie ochĺony intetesów odbioĺców i ochĺony śĺodowiska.

72.6. P tzypad|<l tozwiązania Umowy.

1'2.6.1. Umowa dystĺybucyjna ulega rozwiązanluw następującychprzypadkach:

12'6.1.1. w dĺodze pisemnego potozumienia stÍon,

12.6.1'2. z dniem wygaśnięcia wymaganych pľawem koncesji na prowadzenie działalĺrości
objęĘch Umową z powodu upły'wu teĺminu jejważności, jeśli nie nastąpiło
ptzedłużenle ważności koncesji albo, jeśli StÍona lub jej następca prawny nie
uzyskał nowej koncesji umożliwiając ej da|szą teallzacjQ umowy'

12.6.1.3. z dniem upływu teĺminu okĺeślonego'w decyzjiPtezesa Uĺzędu Regulacji
EnetgeĘki nakazującej stronie ptowadzenie dalszej działalności pomimo
wygaśnięcia koncesji,

12614'^!ł:T;:ľ;;:ľ';:;:#:,ä",i'#::.ľ:tz::;:if 
lľ#.\'ll!'i',1.,1]lli,

12.6.1.5. z upływem teĺminu wypowiedzenia Umowy.

12.7 . P tzypadki wypowi edzetia Umowy.

12.7 .1'. ZI]D ĺlrroże wypowiedzieć Umowę dysĘbucyjnąw pÍzypadkach ĺatuszetia ptzez
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oSDg istotnych postanowień IfuESDg,Taryý, Umowy dysĘbucyjnej lub PZD
i nie usunięcia ich skutków w uzgodnioflympÍzez stĺony tetminie.

12.7.2. oSDg może wypowiedzieć Umowę dysĺybucyjną, w następujacych przypadkach:

12.7.2'1. jeżell'ZUD przestał spełniać którykolwiek z warunków świadczenia usługi
dystrybucji,

72.7 '2.2. jeże\l'ZUD nie stosuje się do wptowadzonych, zgodnie z właściwymi
pĺzepisami pÍźw^ lub postanowieniami IRiESDg ogtaliczen w poboĺze paliwa
gazowego,

1,2.7.2.3. w innych przypadkach nie wywiązywanla się ZUD z istotnych postanowień
Ifu E SD g' T 

"ry t lub Umowy dys ĺybucyj nej / kompleks owej'

12.7.2.4. w pĺzypadku długoteĺminowego đziałanta siły wyźszej uniemożliwiajacego
świadczenie Usługi na wafllnkach okĺeślonych w Umowie
dystrybucyjnej /kompleksowej i w IRiE SDg.

12.7.3. Stĺona uptawniona đo tozwiązania Umowy z ptzyczyÍl okĺeślonych w punktach
72.7.1hlb 72.7.2ptzekazuje dĺrrgiej stĺonie pisemnie uzasadnione zawiadomienie
okĺeślające Ptzyczyny i tetmin tozwię;alia Umowy. Datatozuliązaĺia nie może być
wcześniejsza njż cztetnaście (14) dni kalendarzowych od daty dostatczenia takiego
zawiadomienia' Do upły'wu tego teĺminu StÍony podejmą dziaŁaĺĺa zmietzaj1ce
do us unię ci a p ruy czy n i s kutków z aistlietia o koliczn o ś c i r o zut iąz aĺia U mowy.

Jeśll' działania takie nie pĺzyniosą ĺezultatów, albo gdy ich osiągnięcie jest z Ptzyczyn
obiektywnych niemożliwe, lJmowa ulega ĺozwiązaliuw dniu okĺeślonym
w zawiadomíeniu lub w dniu, który stĺony uzgodrĺą.

12.7.4.W przypadku zawarcia Umowy dysĺybucyjnej ĺa czas nieokĺeślony, każda Że StÍon
może wypowiedzieć Umowę bez podani^ pÍzyczyn ze skutkiem na koniec miesiąca
g^zowego z zachowanjempuyjeteEo w Umowie teĺminu ich wypowiedzeĺia.

13. Proceduta uzyskiwania dostępu do sieci dystrybu.yln.i

1'3.1'. ZŁożenie wniosku o świadczenie Usługi dystybucji.

13.1.1. Aby uzyskać dostęp do sieci dysĺ7bucyjnej Podmiot musi spełnić przyĺajmnĺej jeden
z następujących waĺunków:

13.1.1.1. zostać przyŁączony do sieci dysĘbucyjnej,

1,3.1'.1.2. posiadać koncesj€ na obtót Paliwami gazowymi.

13.1.2. Wnioskodawca składa do oSDg wniosek o Usługe dysĘbucji.

1'3'2'Tetmlny składania i kolejność tozPatalw^nia wđosków o Usług€ dysĺybucji.

1,3'1,.3. Do wniosku należy załączyć dokumenty okĺeślone w niniejszej IRiESDg.
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13.2'1. Wnioski o świadczenie Usługi dysĘbucji na okĺesy dwunastu (12) kotejnych miesięcy
ĺoku kalend^Ízo;\^rego lub wieloktotność tego okĺesu, Íozp^tfywane Są w ciągu ttzydziestu
(30) dni od dnia wpłynięcia pĺawidłowo w1pełnionego wniosku.

13.2.2. W przypađku uzupełniania Wđosku z powodów nie spełnienia wymogów
foĺmalĺrych za datę złożenja \Wniosku ptzyjmuje się moment jego złożenla
w prawidłowej fotmie wymaganej pĺzepisami niniejszej IfuESDg.

13.3. okĺesy umowne świadczetia usługi dysĘbucji.

13.3.1. Umowy na usługi dysĘbucji doĘczące zLeceÁ PZDR, mogą być zasĺieraÍ7e n^ czas
okĺeślony lub na czas nieokĺeślony. W przypadku umów 17a cz^s okteślony podstawowym
oktesem umownym jest okĺes dwunastu miesięcy kalendatzowych i ich
wielokĺotność.

1' 3 . 4. Vl arun|<l zlecalia us ług dystĺybucj i.

13.4.1. Wnioski o świadczenie usługi dysĘbucji powinny zarxĺietać zestawienia
PojedynczychZ|eceĺ Dystrybucji eZĐ opisujące punkty wyjścia z Systemu
dystĺybucyjnego, do których mabyć świadczona usługa dystrybucji:

13.4.1.1,. Ępu PZDR, któte stosuje się do punktów wyjścia, o zamőwionej Mocy umownej
powryżej 110 kwh/h (1'0m3 /h), tozllczanych na podstawie zamőllĺionej Mocy
i ilości dostatczonego Paliwa g^zowego do punktu wR. !ť przypadku PZDR
Umowa dystrybucyjna okĺeśla đostatczanef ođebnne ilości Paliw^ g^zo\^/ego

ot^z}lloce umowne w umownym punkcie wyjścia. D|akażdego punktu wyjścia
\X/R możliw a jest realizacja Ęlko jednego PZDR fLa Ízecz danego zUD .

Lista punktów \)ŕR objęĘch zlecetiamiPzDR wtaz z zamőwíonąMocą umowną
stanowi załączdk do Umowy dystrybucyjnej'

1,3.4.1'.2. w ĺamach jednej Umowy dystĺybucyjnej może być reallzowane jedno zlecenie
PZDR..

13.5. !7atunki ustalania zamôwionej mocy umownej.

13.5.1. \Warunki ustalania mocy umownej okĺeślone są w Taryfie.

13.5.2. Zwiększenie zamőwíoĺej mocy d|aPZD,1aktőwnleż wnioskowanie o świadczelie
usługi w ĺamach dodatkowychPZD odb1wa się w takim samym Ębie jak występowanie
o świadczenie usługi dysĺ7bucji'

73.6. Rozpatrywanle wniosku o usług€ dysĺybucji.

1,3.6.1'. oSDg jest zobowiąz^f|y Íozp^tÍyw^ć Wnioski z uwzględnieniem:

1 3.6.1 .1. obowiązujących pĺzepis ő,w pta'wa,
1 3. 6.1 .2. sp ełnienia ptz ez W tiosko dawcę waĺunków świad'czeĺia us ługi dystrybucj i,

o których mowa w pkt 13.

1 3 . 6.2. Rozp aĺyw anie \)7nio sku pÍz epÍow adzane j es t dwuetap owo :
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Etap 1' _ Weryfĺkacja fotma\na,
F'tap 2 _ $7eryfĺkacjanerytoryczna'

13.6.3. Na etapie weryfĺkacji foĺmalĺrej oSDg bada zgodność danych i informacji
zamieszczonych we Wniosku otaz załączonych dokumentów z \rrym^ganiami
foĺmaLĺrymi ich doĘczącymi (tzn. kompletność i popĺawność, daĺych oraz
dokumentów).

13.6.4. Jeżel:'wniosek nie spełnia wymogów foĺmalĺrych,lub jeżeli w złożonym wniosku
występuią błędy lub bĺaki, oSDg ne pőźnej nlż 7 &jlroboczych od dnia
otny mania wnio sku, vĺ zyw a wnioskodaw cę do złoż enia prawidł owo
wypełnionego wniosku lub uzupełnienia o wymagane dokumenty i infoĺmacje,
w terminie 7 dni od dĺtia doręczenlawez:waĺla' Jeżell' wnioskodawca nie ptześle
pĺawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego wniosku w powyższym teĺminie'
wniosek pozostawia się bez tozpaÚzeĺia.

13.6.5. Na etapie weryfĺkacji merytorycznej \X/niosku, oSDg spra-wdza spełnienie ptzez
Wnioskodawcę warunków świadczenia usługi dysĺybucji.'W szczegőlności, jeżeli
zgłoszone we Wniosku Nominacje toczne wr^z z okĺeślonymi przezV,ĺĺioskodawcę
pĺofilami dostaw Paliwa g^zo;wego nie uzasadniają udostęptialrja Wnioskodawcy
całej zama'wianej Mocy umownei' oSDg może zaproponować inne waĺunki Umowy
dystrybucyjnej w zakĺesie wielkoścí zamőwionej mocy đostosowując )ą do
z gł o s z o ny ch N omin a c ji otaz p to f ili do s taw P all'w a gaz ow e go.

13.6.6. \X/ ciągu Úzydziestu (30) dni kalendatzowych od zŁożelia Wniosku, oSDg
ptzekazýe Wnioskodawcy infoĺmacje o jego zaakcepto;waniu lub odtzuceniu.

13'6'7. Wniosek o świadczenie usługi dysĺybucji może zostać odtzucony:

13.6.7 '1'' jeżel:' ĺĺe spełnia watunków świadczenia usługi dysĘbucji, o których mowa
w punktach 73.1. - 1.3.4,

13.6.7.2. z powodów, o których mowa w punkcie 13.5

1,3.6.8. W ptzypadku odĺzucenia \X/niosku, oSDg jest zobowiąz^ne poinfoĺmować
Wnioskodawcę o przyczynach odmowy świad'czeĺia usługi dystrybucji' Informacja
o odmowie ś;wiađczenla usługi'vłt^z z uzasadnieniemptzesyłana jest tőwnleż
do Pľezesa Uĺzędu Regulacji Eneĺgetyki.

1,3.6.9.\X/ przypadku zaakceptowania Wniosku, OSDg przekazuje l7nioskodawcy
infoĺmac j e 

-\ĺ/ Í^z z paĺafow aĺą Umową dys tĺybucyjną.

13.6.1'0' Wnioskodawca odsyła do oSDg jednostľonnie podpisaną umowę w tetminie
siedmiu (7) dni rcboczyc|l od dnia jej oÚzymarĺa.

1,3.6.1,1' oSDg lna obowiązek odesłania podpisanej umowy do \X/nioskodawcy w tetminie
siedmiu (7) dni ĺoboczych od dnia oÚzymatia umowy podpisanej pľzez
\X/nioskodawcę.
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13.6.12. Nie odesłanie ptzez \X/nioskodawcę podpisanej Umowy w teĺminie okĺeślonym
w punkcie 13.6.10 uznaje się za wycofanie wniosku i tezygnacje z ubieganla
się o świadczenie usługi dystrybucji.

13.6.13. Jeś[i wycofanie Wniosku miało wpływ n^ Íozp^tÍzenie innych wniosków'
oSDg jest zobowiąz^ne do ponownego ich ptzeaĺallzowatia.

13.6.14. Podpisanie Umowy puezWtioskodawcę jest jednozn^czne z akceptacjĄwszystkich
jej warunków i wszystkich postanowień IfuESDg'

13.6.15. Po podpisaniu umowy dysĺybucyjnej ptzez \X/nioskodawcę i oSDg
\X/nioskodawca uzyskuje status ZUD.

14. Prcceduru zmiany spftedawcy

14.1' odbioĺca przyŁączony do sieci dystĺybucyjnej oSDg ma pfawo do zmiaĺy Sptzedawcy
Paliwa gazowego.

14.2. odbioľca dokonuje wyboĺu nowego Spĺzedawcy iza:wĺera z nlm Umowę kompleksową
lub Umowę sprzedaży Paliwa gazowego.

14.3. odbiorca lub nowy Spĺzedawca działający z upoważtienia odbioľcy wypowiada Umowę
sptzedaży dotychczasowemu Sprzedawcy. odbioĺca lub nowy Sptzedawca infoĺmuje
dotychczasowego Sptzedawcę i oSDg o dniu tozpoczęcia ptzez nowego Sptzedawcę
sptzedaży Paliwa g^Żowego do odbiotcy.

14.4. Rozpoczęcie świadczenia usług dysĘbucji dla nowego Spĺzedawcy (na podstawie nowego
PZD) następuje najwcześniej od dnia rczwiązatia umowy z dotychczasowym Spĺzedawcą.

14.5. Pĺoceduĺa zmiany Spĺzedawcy następuje poPrzez złożeĺiePzD, dlatego też nowy
Spĺzedawca musi mieć z^:w^ÍtąUmowę dysĘbucyjną z oSDg i status ZUD.

14.6. VI przypadku, gdy zmjana Spĺzedawcy następuje w zuĺięku z zawatciem Umowy
kompleksowei, nowy Spĺzedawca składa PzD, na mocy któĺego usługa dysĘbucji Paliwa
gazowego będzie śwíadczoĺa do punktu wyjścia !(/R' w którym Paliwo g^zowe pobietane jest

ptzez odbiotcę ZUD dokonującego zmiany spĺzedawcy. No-y Spĺzedawca powiĺrien złożyć
PZD najpőźnlej na dwadzieścia jeden (21) dni przed dniem rozpoczęcia sptzedaży Paliwa
gazowego do odbiotcy ZUD.W PZD naIeży złożyć oświadczenie, iż odbiorcaŻUD zapewlił
skuteczne rozwiązaĺie umowy sprzedaży Paliwa g^zo:wego z dotychczasowym sptzedawcą
na dzień, tozpoczęcia sprzedaży Ptzez no\^/ego Spĺzedawcę.

14'7. PzD, o którym mowa w pkt. 14.6 dodatkowo powinĺo zawierać w szczególności:

14.7 ."1. Dane ZUD,

14.7.2. Datę, w któĺej ma nastąpić tozpoczęcie sptzeđaży Paliwa gazowego pÍzez nowego
Sptzedawcę i rozpoczn)e się świadczenie usługi dystĺybucji na podstawie nowego
PzD,PÍzy czym data ta nie może przypadać wcześniej niż:

1'4.7.2.1. na đ-wadzieścia jeden (21) đr'1l'lcząc od dnla złożenlaPZD,
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74.7.2.2' pÍzed tozwiąŻ^njem umowy z doĘchczasowym sprzedawcą'

14.7.3. Dane identyfĺkacyjne punktu pobotu Paliwa g^zowego.

14.8. PZD, o którym mowa odpowiednio w Pkt 74.6. tozpatqwane jest zgodnie z postanowieniami
pkt. 14.

14.9 . w teĺminie siedmiu (7) dni od daty wpłynięcia kompletnegoPZD, o którym mowa odpowiednio
w Pkt 14.6. oSDg infoĺmuje nowego Sptzedawcę o teĺminie rczpoczęcia rcallzac)iPZD
otaz doty chczas owego Sprzedawcę o tetminie zakoícz etia teallzacjí P ZD .

14.10. Z đnlemrozpoczęcia sptzedaży Paliwa gazo\^rego ptzez floweło spĺzedawcę zamőwtona
Moc umowna dla punktów wyjścia WR oĺaz gfupa taryfowa, wg któĺej oSDg tozllczać
będzie świadczenie usług dystrybucji dla punktów wyjścia WR dla potfzeb nowego ZUD,
nie ulegaja zmiaĺie. Zmjaĺa wielkości Mocy umownej jak i grupy taryfowej odbywa się zgodnie
z zasadami zasĺatĘmiw TaryÍĺe, z a'względnleniem histoĺii zmian Ęch panmeftów w danym
punkcie wyjścia.

14.11' W ptzypadku, gdy w toku weryfikacji PZD, o którym mowa odpowiednio w pkt. 14.6

oSDg stwieĺdzi, że ĺowy sprzeda'wca nie spełnia waĺrrnków śwíadczeĺia usług
dystĺybucji, a odbioĺca tozwĺązał skutecznie Umowę kompleksowąz do!1ĺchczasowym
sptzedawcąi nie ma możliwości zapewnienia sobie dostaw Paliwa gazowego od innych
spĺzedawców, zobowiązaniaw zaktesie sptzedażyPallsĺa g^zowego względem odbioĺcy
pnejmuje sptzedawca z utzęda. oSDg powiadamia odbioĺcę o pĺzejęciu zobowiązan
względem tego odbioÍ'cy pÍzez sptzedawcę z utzędu, chyba że odbioĺca dokonał wyboĺu
innego spľzedawcy.

1'4.12. oSDg w ramach pľocedury zmiany sptzedawcy dokonuje odczytu wskazaő układu
pomiaĺowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego Spfuedawcy z odbioĺcą.

14.13. oSDg puekazuje dane niezbędne do tozhczen dotychczasowemu i nowemu Spĺzedawcy.

14.14. odczytu, o którym mowa w pkt' 14.12. oSDg dokonuje rĺepőźnej rĺżw ciaga pięciu (5)

dni roboczych od ostatniego dnia obowiŁzJrwanlaPZD dotychczasowego spľzedawcy.
W przypadku bĺaku możliwości dokonania tego odczytu, oSD dokonuje oszacowania ilości
odebĺanego Paliura g^zowego.

14.15. Dane niezbędne do tozllczeń, o których mowa w Pkt 14.12. oSDg ptzekazuje
dotychczaso'ĺil/emu i nowemu spĺzedawcy w teĺminie pięciu (5) dni toboczych od dnia dokonania
o dczy tu lub s z acowania.

14.16. Postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w ptzypađku, gdy odbioĺca
przyŁączony do sieci dystrybucynej oSDg, odbieĺając Paliwo g^zowe w punkcie wyjścia Ępu
\WR, dokonýe zmiany Spĺzedawcy polegającej ĺa zawarcíu kolejnej Umowy sptzedaży Iab
Umowy kompleksowej zkolejnym Sptzedawcąijednoczesnym zmniejszeliu Mocy umownej
u dotychczasowego Spľzedawcy.

14.17. lü(/ pĺzypadku zmiany Sprzedawcy Paliwa g^zowego pnez odbiotcę, któĺego urządzetia, instalacje
lub sieci sąprzyłączone do sieci oSW będącego opeĺatotem innego Systemu dystrybucyjnego
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lub sieci pĺzedsiębioÍStwa eneÍgetycznego nie będącego opetatorem' z^ punktem wyjścia
z Systemu dystrTbucyjnego:

14.1,7 .1. odbioĺca zavłieta Umowę Ż nowym Spľzedawcą

14.17 .2. odbioĺca Iub nowy Spĺzedawca działający z upoważnienia odbiotcy wypowiada
dotychczasowemu Sprzedawcy Umowę sprzedaży co do częścílub całości zamówionej
Mocy umownej,

14.17.3. No-y Spĺzedawca lub odbiorca za:wiera z oSDg Umowę dysĘbucyjfląoÍaz składa
PZD, na mocy których usługi dystĺybucji Paliwo gazo\\Iego będą świadczone do punktu
wyjścia, w którym Paliwo g^zowe jest dostaĺczane đo sieci oSW będącego opeÍatoÍem
innego Systemu dysĘbucyjnego celu jego dostaĺczania do odbiotcy, dokonujłcego
zmiany Spĺzedawcy,

14.17.4. No-y Spĺzedawca lub odbioĺca powinien złożyćPZD na1pőźntej na dwadzieścia jeden

(21) dnlptzed dniem rozpoczęcia spnedaży Paliwa gazowego do odbioĺcy.
Na fotmulatzuPZD ĺa\eży złożyć oświadczenie, iż odbiorca tozwíązał Umowę sprzedaży
z doly chczasowym Spĺzedawcą,

14.17.5.PZD rozpatÍywany jest na zasadach opisanych w niniejszej IfuESDg'

1'4.1'7 .6. No-y Sptzedawca infotmuje oSDg o dniu tozpoczęcia pÍzez niego spĺzedaży Palluĺ
gazowych do odbioĺcy.

14.17.7 . Z dnlem tozpoczęcia sprzedaży Paliwa g^zowego przez noweeo Sptzedawcę:

1'4.1'7.7.1. Moc umowna w punkcie wejścia uIega zmialie w ten sposób, iż zmnlejszenla
ulega Moc umowna w punkcie wyjścia, w którym Paľwo jest dostaĺczane do sieci
oS!7 będącego opeĺatoĺem innego Systemu dysĘbucyjnego lub sieci
pĺzedsiębioÍStwa enefgetycznego nie będącego opeĺatoĺem' w celu jego
dostatczalia do odbiorcy, dokonujacego zmiany Spĺzedawcy, o ilość okĺeśloną
w IfuESD tego innego operatot^ Systemu dysĘbucyjnego lub zgodnle z informacjĄ
odbioĺcy, nie więcej jednak' niż o i1ość Mocy umownej:

a) niezbędna do zaspokojenla pobotu odbiotcy otaz,
b) ilość Mocy umownej okĺeślonej w PZD ZUD (dotychczasowego Spĺzedawcy)

dla tego punktu wyjścia.

14.17.8. Postanowienia Pkt 14.1. - 1'4.15. stosuje się odpowiednio.

14.18. Postanowienia Pkt 1'4.17. nie doĘcząpĺzypadku, w którym zmiana Sptzedawcy
nie powodu je zmiany podmiotu zlecającego usług€ dysĺybucji w oSDg.

14.1'9. PzD _ Zmiana Spľzedawcy może zostać odÍzucone, jeżel:'ZUD będący nowym
Spĺzedawcą lub odbioĺcą nie spełnia wanrnków finansowych okĺeślonych w Umowie
dysĘbucyjnej i IfuESDg lub nie spełnia technicznych watunków świadczeđa usług Dystĺybucji,
o których mowa w Pkt 12.4.

14'20. \X/ ciągu siedmiu (7) dni od złożenja pĺawidłowo wypełnionego i kompletnego
PZD _ Zmiana Spĺzedawcy' oSDg przekazuje ZUD będącemu nowym Spĺzedawcą
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lub odbioľCąotaz ZUD będącemu dotychczasowym Spĺzedawcą infoĺmacje o jego przyjeciu,
odĺzuceniu lub odmowie świadczenia Usług dystrybucji. Jednocześnie oSDg infoĺmuje ZUD
będącego nowymSpľzedawcąo teĺminie tozpoczęciarca|lzacjíPzD _Zmjana Spĺzedawcy
oraz ZUD będącego dotychczasowym Sptzeda:wcą o teĺminie zakonczetia reallzacji
ptzysługĄacego mu PZD.

14.21'. ZUD będący nowym Sprzedawcą lub odbioĺcąmoże wystąpić do oSDg z wnioskiem
o wycofanie zaĺvierdzonego PzD _ Zmiana Spĺzedawcy w pĺzypadku gdy odbiorca
zrezygnuje ze zmiany Spĺzedawcy. Wniosek o wycofanie zaťĺvieĺldzonego
PZD -Zmiana Spĺzedawcy nie może zostać złożoĺy pőźruej ĺiż na pięć (5) Dni toboczych
ptzed dniem Zmiaĺy Spĺzedawcy wynikającym z zaĺvietdzonego PzD -Zmjana
Sprzedawcy

15. Pnce w Systemie dysttybu"ytny-

1 5. 1 . Ocena stanu techni cznego sieci dystrybucylnet.

1'5.1.1. oSDg zobowiązany jest do pĺowadzenia oceny stanu technicznego sieci
dystrybucyjnei.

15'1.2. Na podstawie pÍrepÍov/adzonej oceny sporządzane są oktesowe plany
temontów/ mo detnlzacji.

1' 5.2. Planowanie í rcallzacja pf ac f emontowych/mo detĺzacyjny ch.

15.2.1'. oSDg, zgodnie z obowiązującyŃ pĺzepisami, jest zobowiązany do powiadamia
odbiotców, ZUD otaz operatotów Systemów WspółptacujĄcych, ktőrzy będą
objęci oddziaŁywaniem ogĺaniczeń wynikaj+cych z p|anowanych pnc
femontowych/modeĺni zacyjnych, o teĺminach i czasie tĺwanja planowanych
ptŻefw lub ogranic zeil' w dystĺybucji P all'wa g^zowego.

75.2.2. oSDg kooĺdynuje tetminy planowanychpruc femontowych' modetnizacyjnych
z odbiorcaffi, zUD, oS!7' ktőtzy będą objęci oddziaływaliem ograĺiczeíl
wynikajacych z planowanych prac.

1'5.2.3. oSDg kootdynuje planowane pÍace femontowe i modetnizacyjne
z uwzględnieniem tetminów pĺac ustalonychptzez osw zgodrĺe z zawarĘmi
poĺozumieniami opeĺatoĺskimi.

16. |Yymiana informacji pomiędzy stonami umowy dystrybucyjnej

1 6. 1.I(oĺespondencja i oświadczenia woli'

1'6.1.1. W Umowie dysĘbucyjnej/kompleksowej okĺeślone są osoby upoważnione
pÍzez stÍony do składania wszelkich oświadczeŕl' zuĺiązaĺych z rcallzacją umowy
dysĘbucyj nej /kompleksowej.

1,6.7.2. Zasady współpľacy słuźb dyspozytoĺskich i eksploatacyjnych Stfon w tamach
ś,wiadczeĺia usługi dysĘbucji stanowią załączniLi do umowy
dystĺ7bucyjnej /kompleksowej.
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16'1.3. Proceduĺa wymiany infoĺmacji zwíązanych ze skŁadaniem wniosku o usług€

dystĺybucji í zawíeraĺiem umowy dystrybucyjnej /kompleksowej opisane
sąw IRiESDg.

L6.2.Poúność.

16.2.1. Išażda Że StÍon umowy dystĺybucyjnej/kompleksowej zobowięuje się do nie

ujawniania osobom tzec]mtĺeści umowy, jak ĺównież wszelkich infoĺmacji
uzyskanych w tĺakcie reahzacjíumowy' otaz do pĺzechowywania wszelkich
dokumentów otÍzym^nych od drugiej sttony w związkuz zawatcíemlub
rcahzacjĄumowy' zgodĺie z przepisami ustawy z đnla 22 styczĺĺa 1999 toku
o ochĺonie infoĺmacji niejawnych (D". U. z 7995 t. Nĺ 11, poz' 95 z pőźĺĺejszymi
zmianami). Zobowięanie to nie doĘczy infoĺmacji, któte:

1'6.2.7.7. ZoxałY Podane do,publicznej wiadomości w sposób nie stanowiący

16.2.1.2. Sąznaĺe stľonie z'tĺĺyďn źrődeł,bez obowiązku zachowania ich
w tajemnicy otazbez natuszeĺia umo\řýy'

rc'2.7.3.Mo8+o.'*u"n"ľ""" do publicznejwiadomości na podstawie pisemnej zgoďy

76'2.2. Zobowĺęanie, o którym mowa w punkcie 16.2.1' nie dotyczy pnekazysĺatia
infotmacji dotadcom stton wykonującym ptace doradcze mające związek
z rcahzacjLUmowy dystľybucyjnei /kompIeksowej, ptzy czym stĺony Umowy
đystrybucyjnej/kompleksowej odpowiadająza zachowanie poufności tĺ;:formacji

okĺeślonych w Umowie ptzez swoich doĺadców.Powyższe zobosĺiązatie nie natasza
obowiązku któteikolwiek ze stton do dostatczania infoĺmacji uptawnionym ofganom.
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17. Prowadzenie pomiaróW Íozbiczeniowych dla usługi dystrybucyjnej

77 .7 . Założenia prowad zeĺia p omiatővĺ.

17.1'.1'. oSDg ptowadzi pomiary w zakĺesie niezbędnym do toz\lczenia usług
dystĺybucji i monitoĺow ania b ezpiecz eńs twa Sys temu dys tĺybucyj nego.

17.1.2. Na tetenie swojego działatia oSDg pełni funkcj€ opeĺatoĺa odczytőw układów
pomiatowych

17'1.3. oSDgmoże dokonywać odczytówikontĺoliukładówpomiatowych samodzielnie
Iub popruez zlecenie osobie Úzecíej.

17.1.4. 
'W umownych punktach wyiścia z Systemu dystrybucyjnego oSDg gromadzí
wyniki pomiaĺów następujących wielkościipatametrów tĺanspoftowanego Paliwa
g zowegoi

17 .1 .4.1 . dobowych ilości Paliw 
^ 

gazo\rlego z częstotliwością odczy tu przyĺajmnle'1
taz w miesiącu,

17 .1'4.2. chwilowych ilości i ciśnienia Paliwa g^Żowe1o odebĺanego do Systemu
dysĘbucyjnego oSDg punktach wej ścia Systemu dystrybucyjnego,
z częstotliwościązależną od danych gromadzonych i pĺzekazywanych pĺzez oSW,

1'7.1'.4.3. chwilowych i1ości i ciśnienia gazvw wybĺanych punktach wyjścia z Systemu

dys ĺybucyj ÍLego, z cz ęs totliwo ś cią zaIeżną od aktualĺrych pottz eb oSD g,

1'7.1.4.4. paĺametĺów ciśnienia g^zlJw ĺewra|gjcznych punktach systemu dysĘbucyjnego,
z częstotliwościązależną od aktualĺrych potĺzeb oSDg,

17.1'4.5. dobowych ilości Paliwa g^zowego i maksymalĺrego stĺumienia godzinowego
w punktach !(/R, z częstotliwością odczytu przyĺajmnlej nzw rniesiącu,

17.1.4.6' okĺesowych ilości Paliw^ gazowego w umownych punktach !íR.

1'7.1'.5. W przypadku umownych punktów wejścia / wyjścia, w których tytuł pĺawny
do układów pomiaĺowych posiadają inni opetatorzy systemów gazowych'
ZUD lub odbiotcy, do których ZUD dostarczapallsĺo gazową sązobowiązaĺi
zapewĺić oSDg dostęp do tych układów pomiatowych' umożliwić ich ođczyt i kontĺolę
nakażdewezwanie oSDg. W przypadku operatorów systemów g^zowych dostęp
powinien odbywać się zgodnie z podpisanymi pnez rĺcln z oSDg poĺozumieniami
opeĺatoĺskimi.

17.1.6' ZIJD ma pÍawo do kontĺolnych ođczytów danych pomiaľowych uzyskanych
od oSDg' poPÍzez ptzeptowadzenie samodzieLĺrie lub zlecone osobie tłzeciej odczyty'
jeże\i dotycząofie układów pomiarowych w opatciu o wskazania' których aktualnie
tozhczati są odbiorcy gazu danego ZUD'

17.1'.7.W ptzypadku wystąpienia sporu w zakľesie pĺawidłowości wskazań układu
Pomiaĺowe go, ZIJD ma pÍawo zIecíć wykonanie sptawdzenia metĺologi Cznego
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układu ĺiezależnęmu aktedytowanemu laboĺatoĺium. ZUD pĺzysługuje zwtot
kosztów sptawdzeni^ PÍzez oSDg w pľzypadku, gdy wykonane czynności wykażą
niepĺawidłow ość wskazań układu pomiaĺowego.

17.'l''8.W ptzypadku umownych punktów weýcia/wyiścia składajacych się z więcej niż
jednego punktu wejścia/wyjścia, za układ pomiaĺowy zajnstalowany w umownym
punkcie wejścia/wy1ścia przyjmuje się zbióĺ układów pomiatowych
zaiĺsta\o,wanych w poszczegőlnych punktachwejścia/wyjścia, a zawynik pomiaľów
układu pomiaĺowe go zainsta|owanego rü/ umownym punkcie wejścia / wyjścia,
wykorzysĘwany dla celów alokacji irozhczeĺ'ptzy1maje się sumę v7ników
pomiaľów układów pomiaĺowych zainstalowanych w poszczególnych punktach
wejścia/wyjścia.

17 '1.9' Rejestĺ ważności legallzacjiurządzeil pomiaĺowo-tozllczeĺiowych pĺacujących
w punktach wejścia i wyjścia systemu dysĘbucyjnego pÍov/adzi oSDg. oSDg jest
z ob owiąz aĺy p owia dami ać ZUD o wygaś nięciu waz no ś ci świa de c tw a Ie gallz acji
utządzen pomiaĺowo-rozhczeliolvych, do których oSDg nie posiada Ętułu
pÍawnego.

1,7.1,'1,0. Jeże|l'w okĺeślonym w powiadomieniu okĺesie ZUD lub odbioĺca ZUD posiadający
tytuł ptawny do układu pomiaĺowo-tozhczeĺiowego w punkcie wyjścia u Systemu
dysĘbucyjnego nie dokona legallzacjiutządzeis' pomiaĺowych oSDg ma pÍawo
wsÚzymać w tym punkcie dostawę pallsĺa g^zowego.

77 .1' .1, 1 . I(o sz Ę związane z Iegahzacj+ utządzen p omiarowo -rczllcz etiowy ch
za:nstalowanych na punktach wejścia i wyjścia, do których oSDg posiada tytuł
pÍawny p ono si o SD g' I{o szty zuĺíęane z Iegallzacja układów
pomiaĺowo-rozllczenjowych, do których oSDg nie posiada Ętułu pfawnego ponosi
właściciel układu chyba, że umowa dysĺ7bucyjna/kompleksowa stanowi inaczej'

17.1.12.W ptzypadku uszkodzeniaarządzeń pomiaĺowych w punkcie wyjścia, w wyniku
wŻÍostu poboĺu paliwa g^zo;wego povłyżej gőnej granlcy zakĺesu pomiatu,
StÍona wjnna uszkodzenia pokrywa wszelkie koszĘ zuĺiąz,ane z całkowitym usunięciem
powstałych szkód.

17.2. Układy pomiaĺowo-roztlczenlowe' wymagania ogólne'

17.2.1. Rozllczenia ilości paliw^ g^zo;wego podmiotów przyłączonych do sieci
dysĺybucyjnej odbywaja się na podstawie wskazan zainstaIowanych układów
pomiarowych.

17.2.2' 'W zależności od deklatowanej mocy umownej Stosowane sąrőżne konfiguľacje
układów poľniaĺowo-tozhczenjowych zainstalowanych w punktach wyjścia Systemu
dysĺybucyjnego.

77 .2.3. I(onfĺguracja układów pomiarowych w punktach wyjścia zależy od przydzieLenla
danego punktu wyjścia do z|eceil PZDR za|eżnle od Mocy umownej
zamőwioĺei dla danego punktu ptzez zamawiaj+cego usługę dysĘbucyjną.
Zamőwienle Mocy umownej povryżej 110 k\X/h/m3 (0 m3/h) przydzie\enle
do zlecetia PZDR.
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17.2.4. \X/ skład układów pomiatowych zainstaIowanych w punktach wyjścia toz\lczanych
według zleceń' PZDR musŻą wchodzić utządzeĺia ĺejestĺujące ilość pobieranego
paliwa g^zowego. Urządzelie ĺejesĺtrjące ilość pobieĺanego Paliwa gazowe1o rr'oże
stanowić integĺalĺrą część układu pomiaĺowo _tozhczeniowego.

17 .2.5. Jako vządzenia tejestrujące ilość pobieĺanego Paliwa gazo\^ĺego mogą zostać użyte

17.2.5'1. Ptzellczni]ĺ, któte tejestĺujł ilość pobietanego Paliwa gaŻowego w waĺrrnkach
pomiaru popÍzęz ĺejestĺacje impulsów wysyłanych z gazomietzaPtoporcjonalĺrie
do pĺzepływającej llości Paliwa gaŻou/ego oraz wattość ciśnienia i tempeĺatury
gaz!, w jakich dokonywany jest pomiar pnepływajacej ilości Paliwa g^zowego.
Przellcznif<l dokonuja ptzehczetia ilości Paliw^ gazo;urego z waĺunków
rrrchowych na watunki noľmalĺre z u-względnleniem ciśnienia i tempeĺatury gazu.

17.2.5.2. Rejestĺatory (tejesttatory impulsów), któĺe tejestĺuja ilość pobietanego Paliwa
g^zowego w warunkach pomiarrr poptzez ĺejestĺacje impulsów wysyłanych
z gazomierza ptoporcjonalĺrie do ptzepły'wajacej ilości Pahuĺa gazo;\rlego.
W przypadku zastosowalia tejestntotów stosuje się do okĺeślenia iości zużytego
paĹiwa gazowego współczynnik korygujący okĺeślonych w Umowie
đysĘbucyj nej /kompleksowej.

17.2.6' Urządzeĺia pomiaĺowe wchodzące w skład układu pomiatowo-ĺozliczeniowego
masząposiadać zatwietdzenje typu Głównego Utzędu Miaĺ lub w pĺzypadku
utządzeń, wypĺodukowanych w państwach Unii Euĺopejskiej deklaĺację zgodności
z dytektywą eutopejską otaz ważną cechę legallzacyjną.

17.2.7 ' Miejsce zainstalowania układu pomiatowo-toz7lczetiowego jest okĺeślane
w waÍunkach ptzyłączeĺia ptzez oSDg i akceptowane ptzez odbioĺcę końcowego
ZUD podczas podpisy'wania umowy o przyłączenie. Miejsce zainsta|owania układu
pomiatowego powinno być okľeślone tównież w Umowie dysĺybucyjnej/kompleksowej.

1'7.2.B. Wszystkie elementy otaz utządzenia wchodzące w skład układu pomiatowego
pobotu paliwa g^zowego musŻą być pnystosowane do plombowanja. Plomby
Stosowane są jako zabezpieczenia ptzeciw kĺadzieżowe paliwa gazowego'

17.2.9. 'W ptzypadku zmiaĺy chatakterystyki odbioĺu paliwa gazo:\^ĺego uniemożliwiajac4
ptawidłowy pomiat w danym punkcie wyjścia, oSDg może dokonać zmiany lub nakazać
zmianę istniejącego układu pomiaĺowego ( np. zmjana gazomietza ) infotmując o tym
odbioĺcę końcowego ZUD.

17.2.10.W przypadku, gdy oSDg posiada Ętuł prawny do układu pomiaľowego lub układu
tĺansmisji w umownym punkcie wyjścia odbioĺcy końcowego zuD,ktőry rczllczany
jest na podstawie tego układu pomiatowego ma pÍawo' jeżeli istniejĄ techniczne
możliwości, do uzyskania stałego odczyttl w skazań. za:nstalow anego układu
pomiatowego. Na wniosek odbioĺcy oSDg wskaże warrrnki techniczne jakie odbioĺca
musi wypełnić w celu pozyskania danych odczytowych'

17'3. Układy pomiaĺowo _tozllczeniowe wymagania techniczne.
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17.3.1' I(onfĺguĺacja układu pomiarowego jest okĺeślana w waÍunkacbpnyłączenia w taki
sposób, aby ptzepustowość nominalĺra gazomietzabyŁa zbhżona do mocy umownej
deklaĺowan e1 pnez odbiotcę zUD.

17.3.2. Szczegőłowe tozwięalie techniczne układów pomiatowo-rozllczeĺilowycb zależy
od deklaľowanej mocy umownej pobor_rr paliwa g^zo\rlego.

77.4. Gazomierze - wymagania techniczne:

17 . 4.1 . G azomietz j es t pods taw ow ą częś cią układu pomiaĺowego.

77 '4'2. Gazomieru powinien być dobtany w taki sposób, aby mierzony strrrmień gazu
zawierał się pomiędzY Q.i' i Q-o* gazomietza.

17.4.3' Gazomieru powinien posiadać ważnącechę legallzacyjną. CechaIegallzacy1na
nadauĺana jest ptzez akĺedytowane laboĺatoĺium pomiatowe.

17.5. Rejestĺatory _ wymaganla techniczne:

1,7.5.1,. Rejestĺatory instalowane są jako utząđzenia współpĺacuiące z gazomlerzami
z nadajilIiem impulsów' do tejestĺacji ptzytostu objetości gazu i maksymalĺrego
poboĺu godzinowego w okĺesie rozllczeniowym.

77 '5'2. Rejestĺatoĺ jest integĺaLĺrączęściąukładów pomiatowychażywanych do rozllczaĺia
poboĺu paliwa gazowego d|a częścí zIecen PZDR.

17 .5.4. Rejestĺatot powinien posiadać ważnącechę legallzacýną. Rejestľatot podlega
wyłącznie legahzac1i pierwotnej wykonanej pnez producenta'

17 .6. Ptzellczni]i _ wymaganla techĺiczne.

17.6.7. Ptzellcznj]iinstalowane są jako urządzelia współpĺacujące z gazomietzami
z nadajnslĺem impulsów, do rejestĺacji ptzyĺostu objętości gazui maksymaLĺrego
poboĺu godzinowego w okĺesie tozhczeĺiowym. Przellczntkj dokonuja ptzellczeĺia
ilości Paliw^ gazowego z waĺunków ruchowych na waĺrrnki noľmalĺre
z uuĺzględnleniem ciśnienia i tempeĺatuÍy gazv.

77.6.2. Przellcznjkjest integĺalĺrączęściąukładów pomiaĺowychużywanych do tozllczalia
poboru Paliwa gazovĺego dla części z|ecenPZDR.

77.6.3. Zaktes pľzetwotnika ciśnienia pue7lcznika powinien być dostosowany
do patametrów ciśnienia na jal<lĺn za]rlstalowany jest gazomierz.

17 .6.4' P ruellcznik powinien posiadać ważnącechę Iegallzacyjną' Ptzellczńk podlega
wyłącznie |egallzacji pierwotnej wykonanej przez ptoducenta.

17.7. Układy tĺansmisji danych.

']'7 '7 '1'. Układy tĺansmisji danych instalowane są w celu:
- umożliwienia zda|ĺego odczytu danych tozllczetiowych ptzez oSDg
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- pozyskiwaliaprzez oSDg danych chwilowych w celu monitoľowania
bezpieczeńStwa Systemu dysĘbucyjnego.

17 .7 '2. W układy tĺansmisji danych z tĺansmisją na żądaĺte oSDg powinny być wyposażone
układy pomiaĺowe w punktach wyjścia odbioľców o zamőwionej mocy umownej
powyżej 110 kWh/h ( 10 m3 / h).

17 '7 .3' I(oszĘ eksploatacji systemów telemetrycznych ponosi ich właściciel.

17.7.4.I(oszty zuĺiązane z ptzesyłatiem danych ponosi podmiot dokonujący ttansmisji.

1'7.7.5.W ptzypadku awarii systemu telemetĺii w danym umownym punkcie
wejścĺa/wy1ścia właściciel danego punktu ma obo,wiązek niezwłoczruego poinfoĺmowania
drugiej sttony o zaĺstnjałej a'warli oruz podjęcĺabez zbędnej zrĺilo]ĺ działail'
zmietzających do jej usunięcia.

17.7.6.W ptzypadku, gdy oSDg nie posiada tytułu pÍawnego do układu pomiatowego
zajnstalowanego w punkcie wejścia / vĺy)ścia, oSDg ma pfawo zainstaIować w tym punkcie
wejścia / wyjścia system telemetryczny służący do tĺansmisji danych pomiatowych do oSDg
oraz ma pÍawo dostępu do tego Systemu.

17.7.7.W ptzypadku, gdy ZIJD posiada w umownym punkcie wejścia/wyjścia ýtuł pfavrny
do układu pomiaĺowego wyposażonego w układ fuansmisji danych,
ZUD ma obowiązek udostępnić ten układ oSDg, w celu umożliwienia tĺansmisji do oSDg
danych telemettycznych dotyczących danych pomiatowych tĺanspoĺtowanego paliwa
g^zow ego' takich jak ptzepŁyw, ciśnienie, tempefatuÍ a gazv.

17.7.8. Pĺotokół ftansmisji danych pomiatowych ustala oSDg.

Alokacje iűości Paliwa gaŻowego Wpunktach wejścia i wyjścia18.

18'1. ogólne sposoby alokacji.

1B.1.1. Älokacje wykonywane sąpflez oSDg na podstawie wyników pomiaĺów,
infoĺmacji dostarczaĺych,ptzez odbioľców ZUD I osv7 oÍazwarunków opisanych
w niniejszej IfuESDg.

1'8.1' .2. Alokacje wykoĺzysfiane Są w celu tozllczetia usług dysĘbucji oÍaz na pottzeby
ptzekazyw aĺia infotmacji do oS'07.

18.1.3. Szczegőłowe sposoby a|okacji d|a poszczególnych punktów wejścia i wyjścia
do/z Systemu dystĺybucyjnego okĺeśla IfuESDg.

1'8.2. Szczegőlne zasady alokacji ďa punktów wyjścia.

18.2.1. \X/ punktach wyjścia aIokacjiilości Paliw^ gazourego dokonuje się dla każdego
PZD.
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1'8.2.2. W przypadku, gdy w danym punkcie wyjścia Paliwo g^zowe jest pobieĺane
w ĺamach jednego PZD, całkowita ilość Paliwa g^zowego otaz maksyma].ĺra

godzinowa ilość Paliwa g^zowego, okĺeślone na podstawie wyników pomiaĺów
w danym punkcie ptzypisane będą do tegoPZD.

18.2.3' W ptzypadku, gdy w danym punkcie wyjścia paliwo g^zowe jest pobietane ptzez
jednego TIJD, na podstawie więcej niż jednego PZDR, całkowita ilość Paliwa
g^zowego otaz maksymalna godzinowa ilość Paliwa g^zowego zostafląpĺzypisane
do poszczegóInych PZDR' zgodĺie z zasadami alokacji pnekazanymi oSDg ptzez
ZUD.

18.2.4. Zasady a|okacji, o których mowa w pkt' 18'2.3 mlJszązostaćprzekazane oSDg
na piśmie, najpőźnej fl^ tÍzy (3) dni tobocze przed rozpoczęcíem okĺesu tozllczeĺiowego.
W przypadku nie przekazaĺia oSDg zasad alokacji w teĺminie, pĺzypisanie ilości
Paliwa g^zowego do poszczególnych PZDR nastąpi ptopoĺcjonalĺrie do Mocy
umownej okĺeślonej w PZDR.

IB.3. Szczegőlne zasady alokac1ĺ ďa punkt wejścia.

18.3'1. \W punkcie we)ścia a\okacjiilości Paliwa g^zovłego dokonuje się ďa każdegoPzD.

1'8.3.2.W ptzypadku, gdy w punkcie wejścia Paliwo gazo;ýłe jest dostaĺczaÍlew ramach
jednego PZD, całkowita ilość Paliwa g^zowego oraz maksyma|na godzinowa ilość
Paliwa gazo:wego, okĺeślone na podstawie wyników pomiaĺów w danym punkcie
ptzypisane będą do tegoPZD.

18.3.3.Vĺ ptzypadku, gdy w punkcie wejścia Paliwo g^zowe jest dostarczrfle ptzeŻ jednego

ZIJD, na podstawie więcej niż jednego PZDR, całkowita ilość Paliwa g^zowego
oraz maksymalna godzinowa ilość Paüwa gazo\Árego zost^nąptzypisane
do poszczegóInych PZDR, zgodnie z zasadamj alokacji przekazanymi oSDg przez
ZUD,

18.3.4. Zasady a\okac1i, o których mowa w pkt' 18.3.3 muszązostaćptzekazane oSDg na
piśmie, najpőźnej na tÍzy (3) dni ĺobocze ptzed tozpoczęcíem oktesu tozllczenjowego.
Vl ptzypadku nie ptzekazania oSDg zasad a|okacji w teĺminie,przypisatie ilości
Paliwa g^zowego do poszczególnych PZDR nastąpi pĺoporcjonalĺrie do Mocy
umownej okĺeślonej w PZDR.

19. Zarządzanie w systemie dysttybu.ylny-

79.7. P tzy czyny pov/Stawatia ogľaĺiczeń systemowych.

19 .1 .1. ograliczenla systemowe mogą wystąpić w Systemie dysĺybucyjnym w zuĺięku z:

19.1.1.7. ograticzoĺą pÍzepustowością sieci lub Systemowych obiektów technologiczĺych,

19.1.1.2.I(oniecznościąuÚzymywania minimalĺrych ciśnień w punktach wyjścia z Systemu
dystrybucyjnego,
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19.1'1.3' I(oniecznością uttzymania stabilnych patametĺów iakościowych Paliw^ g^zouĺego
w Systemie dystrybucyjnym,

19.1.1'4. Pĺowadzeniem pfac w Systemie dysĘbucyjnym lub w systemach
współpĺacujących,

19.1.1'.5. Wystąpieniem sytuacji aularyjĺej,

19.1.1.6.DziaŁaĺĺamíZI)D,jego dostawców lub odbioĺców niezgodnymi z postanov/ieniami
Ifu ESDg lub umowy dys trybucyj nej / kompleks owej.

1'9.2. Działania oSDg fla tzecz efektywnego wykoĺzystaĺia pnepustowości Systemu
dystĺybucyjnego.

19.2.1. oSDg jest zobowiąz^fly ptowadzić działanla mające na celu efektywne
wykorzystanie pĺzepustowości Systemu dystrybucyjnego lü/ celu rcallzacji usług
dystrybucji na tzecz ZUD i podmiotów występuiacych z wnioskiem o świadczenie
usług dystrybucji.

1,9.2.2' Działaĺ:ia z:więane z efektywnym wykoĺzystaniem pÍzepustowości Systemu
dysĘbucyjnego obejmuja miedzy innymi:

19 .2.2. 1 . ĺozbudowę Systemu w miej s cach o gtaĺiczonej ptzepustowo ś ci,

19.2'2.2. zatządzatie PÍ^cąSystemu pny wykotzy staliu ptoceduĺ nominacji,

19.2.2.3. wptowadzanie opłat za działania niezgodne z IRiESDg i umową
dystrybucyj ną, ktőre mają za zadanie Żmotywou/ anle ZUD do unikania sytuacji
mogących powodowa ć ogtaniczenia w systemie dystrybucy'nym.

19.2.3. 'W celu efektywnego wykotzystania istniejących technicznych możliwości systemu'
oSDg ma obowiązek monitoĺowania wykoĺzystanja zamőwionych ptzepustowości
pnez ZI)D oraz'w pĺzypadku nie wykoĺzystatia tych przepustowości, podjecia
działaíl', o których mov/a w punktach 19 .2.4 í 1'9 .2.5.

1,9.2.4. Jeżel:' zgłoszone nominacje Íoczne wraz z okĺeślonymi przez ZUD ptofilami dostaw
Paliwa gazo\rĺego nie uzasadniają udostępnlaniaZUD zamőwionej Mocy umownej'
oSDg ĺr'oże ĺenegocjować z ZUD warunki umowy dysĺ7bucyjnej w zakĺesie
wielkości zamő,wionej Mocy dostosowując jądo zgłoszonych nominacjĺ oraz pĺofĺli
dostaw Paliwa g^Żowego w celu udostępnienia zwolĺrionej Mocy umownej na

waľunkach ogólnych.

19.2.5. JeżeE tenegoc)acje zakoncząsię niepowodzeniem' a w ciągu trzech kolejno po sobie
następujących miesięcy ilość tĺanspoÍtowanego PaĹiwa g^zo\^/ego w każdym
miesiącu jest mniejsza' o co najmniej 1'5o/o od zgŁoszonej na đany miesiąc
nominacji, oSDg może wypowiedzieć watunki umowy w zaktesie zamőwionej
mocy dostosowuj ąc ją do zgłoszoĺych nominacj i otaz profili dostaw paliwa
gazowego i jednocześnie udostępnić zwolnioną Moc umowną na waĺrrnkach
ogóInych.
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19.2.6. \X/ypowiedzenie, o któĺym mowa w punkcie 19'2.5' odbywa się w trybie
opisanym IfuESDg.

1,9.3.Wstrzymywanie, ogtaticzaĺie lub wznawianie dostaw do punktów wyjścia.

19.3.1. Wstĺzymanie lub ogľaniczenje dostaw do punktów wyjścia może nastąpić:

19.3.1.1. Z'lricjatywy ZĺJD (sptzedawca) na podstawie zlecetia ptzekazaneqo do oSDg,

19.3.1'.2. Z nicjaĘwry oSDg w sytuacii:

a) wpĺowadzelia ogtaĺiczenw dostaĺczaniu i poboĺze paliw gazowych
na podstawie Ustawy o zapasach,

b) ptowadz elia pĺz'c Íemontowych/modemi zacyjny ch,

.) gdy instalacja gazo\^Ia znajdująca się za punktem wyjścia z Systemu
dysĺ7bucyjnego StwaÍza bezpośĺednie zagtożenie dla życia i zdtowla\udzL
lub śĺodowiska,

d) gdy nastąpił nielegalny pobóĺ Paliw gazowych'

") 
gdy odbiotca zuĺIeka z zapŁatąza usług€ dystĺybucji Paliwa g^zowego,
co najmnie) tnydzieści (30) dni po upływie teĺminu płatności.

19.3.2. \üŕznowienie dostaw do punktu Systemu może nastąpić po ustaniu przyczyn
wstĺzymania, o których mowa powyżej lub na wniosek ZUD, w pĺzypadkach
wstĺzymania lub ogĺaniczeĺia dostaw, o których mowa w punkcie 1'9.3.1.

na podstawie zlęcenja pruekazanego do oSDg.

19.3.3. \X/ sytuacjach, o których mowa w pkt 19.3.1oSDg nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek techniczne i finansowe stfaty poniesione ptzez ZUD (Spĺzedawcę) lub
obsługiwanych ptzez ZĺJD (Spruedawcę) odbioĺców Paliwa gazo\ĺlego w wyniku
pĺz epĺowad z ony ch działan.

1'9.3.4. I(oszĘ zlvĺązanezewstÍzymywaniem' ograliczaĺiemi'wzfl^wianiem dostaw
Paliwa gazowego pokrywane Są na v/afunkach i w wysokości okĺeślonych
w aktualnie ob owiązującej T ary ťle.

1,9.4. Zarządzatie ogtaĺiczeliami systemowymi w pĺzypadku niezgodności dostaw Paliwa
gazolv. ego Ż Potwiefdzonymi nominacjami.

19.4.1. oSDg planuje tuch systemu dysĺ7bucyjnego na podstawie Nominacji ZUD
uzgodnionych w sposób opisany w IfuESDg

19.4.2.W przypadku' gdy ilości Paliw^ g^zo:\^Iego ptzekazane do dysĺ7bucji są niezgodne
z potwietdzonymi Nominacjami, oSDg podejmuje dodatkowe czynności zuĺiązane
z dostosowaniem PÍacy Systemu do nowych waĺunków i zapobieżenia ewentualnym
ogÍan7czefllom Systemovrym.
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19.5. Zarządzanie ograliczeniami w ptzypadku wpĺowadzetia do systemu Paliwa gazowego
o nieodpowiednim cieple spalania lub nieodpowiedđej jakości.

19'5.1. oSDg odmawia odebtania w umownym punkcie wejścia do Systemu
dys Ębucyj nego Paliw a gazow ego o nieodp owiedniej j ako ś ci.

19.5.2. Za oktes wstĺzymania odbioĺu paliwa g^zowego z powodu nieodpowiedniej jakości
pall'wa gazowego w umownym punkcie wejścia oSDg pobieĺa opłaĘ wynikajace
z zamőwioĺej mocy oÍ^z opłaty za njedottzymanie nominacji.

19'5.3.W przypadku stwietdzeĺia, że do systemu zostaŁo wpĺowadzone Paliwo gazo.vre

o nieodpowiednim cieple spalania lub nieodpowiedniej jakości' oSDg ustali ZUD
odpowiedzialĺrych za ĺieodpowiednie Ciepła spalania i/tub 1akość paliwa gazo;wego,
okĺeśli zasięg oraz skalę mogącego wystąpić zakłőcetia otaz pode1mie jedno
z poĺiższycb działan:

19.5.3.1. dopuści warunkowo do tĺanspottu całości lub części Paliwa gazowego
o niedostatecznej jakości pod wanrnkiemaznania, że zasięg i skala zakłőcelia
nie wpłynie negaĘwnie na rcahzację umów dysĘbucyjnych innych ZUD'

19.5.3'2. wstlzyma przyjęcie Paliwa g^zowego w umownym punkcie wejścia otaz
reallzacjQ Umowy dystrybucyjnej ZUD do czasu ustania zakłócelia
iprzywrőcenia właściwycÍlparamettów Paliwa gazowego, jeśll,uzna,iż zasięg
i skala zakłőceĺia może wpłynąć negaĘwnie na reallzacj7 umów
dysĘbucyjnych innych ZUD lub mieć negaĘwny wpływ nabezpieczeństwo
funkcj onowania Sys temu dys Ębucyj nego. Niezwłocznie p oin foľm uje ZUD
oĺaz oS\X/ o wstÍŻymarĺu ptzyjeciaPall'wa g^zowego do dysĺybucji.

19.5.4. W pruypadku bĺaku możliwości ustalenia ZUD wpĺowadza1ących do Systemu
dysĺybucyjnego Paliwo g^zowe o nieodpowiednim cieple spalania i/lub
nieodpowiedniej j akości, oSDg może w sftzymać, przyjmosĺ anie Paliwa g^Żow ego
w umownym punkcie wejścia otaz tea|izacje wszystkich Umów dysĘbucyjnych
z;wiązanych z qm punktem wejścia do czasu ustania zakłőcetia i ptzywtőcerĺa
właściwych parameÚów Paliwa gaŻowego.

19.5.5. W ptzypadku opisanym w Pkt 1'9.5.3 oSDg przypotządkowuje wpĺowadzone
do systemu ilości Paliw^ gazowego o niedostatecznej jakości i/lub Cieple spalania
do poszczególnych ZUD stosujac ogólĺre metody alokacjí.

1,9.5.6. Zawptowadzenje do Systemu dysĺ7bucyjnego Paliw^ g^Żowego o nieodpowiedniej
jakości i/lub nieodpowiednim Cieple spalania oSDg pobierze odZUD opłatę

L9.5.7. 'W przypadku wpĺowadzenla do Systemu dysĺybucyjnego Paliw^ g^Żowego
o nieodpowiednim Cieple spalania i/lub nieodpowiedniej jakości bez upĺzedniego
poinfoĺmowania oSDg,ZUD przejmuje na siebie wszelkie zobowiązatia zwĺązane
z dostaĺczaniem tego Paliwa g^zowego, w ťym zobowiązatia z;wiązaĺe
z ewentualnymi roszczeniami innych użytkowników systemu z tego tytułu.

79.6. P arumeĺy jakościowe Paliwa g^zo:wego.
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19.6.1'. Ustala się patametry jakościowe Paliwa g^zowe1o oraz Ciepło Spalania
HSN ďa Paliwa g^zowego tfanspoftowanego Systemem dystrybucyjnym
g zu zrcmnego wysokometanowego E wynosi:
od 10,555 kWh/m3 (38,0 MJ/m) do 11,555 k\X/h/m3 (47,6MJ/m),
gdzie HSN-i' = 10,555 k\)Vh/ď (38,0MJ/m) oÍ^Ż p^tametry okĺeślone
w tabeli:

Wielko ść chanktery zýąca
|akość paliwa gaŻowego

1'9.7 . opłaĘ za ĺiedotĺzymaĺie Ciepła spalania Paliwa gazowego.

1'9.7.1' JeżeLl'ZUD (Sptzedawca) przekaże do dystrybucii w punkcie wejścia otaz odbierze
w punkcie wyjścia Paliwo gazowe o waľtości Cíepła spalania mieszczące1
się w ptzedziale opisanym w punkcie 79.6.1', anlZUD, ani oSDg nie pĺzysługĄąz tego
tytułu żadne toszczenia, an opłaty.

19.7.2' Jeżeh'ZUD (Sptzedawca) pnekaże do dysĘbucji w punkcie wejścia Paliwo gazowe

o waĺtości Ciepła spalania wyższej od HSN-'* nie pĺzysługuią m.' z tego tytułu żađĺe
roszczeĺia anl opłaty.

19.7 .3. W przypadku przekazania do dystrybucji Paliwa gazo;uĺego o Cieple spalania

mniejszym niż HSN-i's, pobieĺa się od ZUD (Sptzedawca) opłatę dodatkową wyllczaĺą
wg wzofu:

ONC = IN * 2* CRG * (1- (HZv/ HSI\T,-"s.))

Gdzie:
oNC _ opłata za lieđottzymanie Ciepła spalania na wejściu (zł),

Hzrĺ, - rueczywiste Ciepło spalania Paliwa gazowego dostatczonego ptzez ZUD
do Systemu dystĺybucyjnego k\X/h/m3 1TrrIJ /m3),

HSN-i"g. - minima]ĺre Ciepło spalania kWh/m3 (lVIJ/-u),
IN _ dostarczoÍl^w umownym punkcie wejścia do Systemu dysĘbucyjnego ilość

Paliwa g^zo;urego o nlższej od minimalnejwaĺtości CiepŁa spalania kWh/m3
(rvIJ/-'),

CRG - Cena Refeĺencýna Gazu zŁ/kWh (zł/m3).

1'9.7.4.W przypadkuptzekazania do dystĺybucji Paliwa gazowego o Cieple spalania ponżej
wafiości HSN-;.g. = 9,444 k\X/h/m3 Q4MJ/m3), pobieta się od ZUD opłatę dodatkową
wyllczaĺąwg v/zofu:

ONC = IN x CRG * ( 1 - Hzut / HSN-'")

Gdzie:
oNC _ opŁata za niedotnymanie CiepŁa spalanla (zŁ),

Zaw arto ś ć siaĺkowo doru
Zalxĺattość oat ttęcia
Zalĺĺ atto ś ć siaĺki cał kowitei

Jednostka miary

ms./mu
us/ mu

mp/mt

Najwyższa dopuszczalĺra

wartość XS1N-a*

7

30

40
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Hztr, _ tzeczywíste Ciepło spalania Paliwa g^zowego dostaľczonego ptzez
ZIJD do Systemu dysĘbucyjnego k\X/h/m3 (ldJ/m3),

HSN-i'g. - minimalĺre Ciepło spalania graniczne k\XĄ/m3 (vÍJ/m3),
IN - odebtaÍLaw umownym punkcie wejścia do systemu ilość Paliwa

g^zowego o nlższe,1od minimalĺrejwaĺtości Ciepła spalania kWh/m3 oÍJ/-'),
CRG - Cena Refetencyjna Gazu zł/k'Wh (zł/m3).

19.7.5.W ptzypadku jeśli oSDg wyrazjw foĺmie pisemnej zgodę na przyjęcĺe
do pĺzesłaniaPalllĺĺa g^zo;wego o wattości Ciepła spalania nższej niż HSN-i" ,

aleuĺyższej niż HSN.i.o , opŁata zawprowadzeĺie ta|<lego Paliwa do systemu wynosi
50o/o opłaty opisanej w punkcie 19.7.3'. Zgoda oSDg na ptzyjęcie w punkcie
wejścia Paliwa o obniżonej waĺtości CĺepŁa spa|ania może zostaćwytażoĺa jedynie
na pisemny wniosek ZUD (Sprzedawcy) złożony, co najmniej 48 godznptzed
planowanym tozpoczęciem dostaĺcz atiaPallvła g^zo\Iego do punktu wejścia.

19.8. opłaĘ za rĺedottzymanie p^Í^metÍőw jakościowych PaĹiwa gazo$Iego.

1'9.8.1'. JeżehZUD (Sprzedawca) na wejściu do Systemu dysĘbucyjnego dostaĺczy
Paliwo g^Żowe o nieodpowiedniej jakości, oSDg ptzysługuje odZUD (Sptzedawcy)
opłata dodatkowa za niedotrzymanie paÍametÍów jakościowych Paliwa g^zowego
w umownym punkcie wejścia do Systemu dystľybucyjnego (oNP), okteślonych w tabeli
w punkcie 19.6.1 obltczana jako:

Gdzíe:

oNP - opŁata za ĺiedoÚzymanie patameÚőw jakościowych Paliwa gazowego w punkcie
we1ścia QŁ),
IN _ odebľana w umownym punkcie wejścia do systemu ilość Paliwa gazowego

o nieodpowiedniej jakości k\XĄr (m3)'
CRG - Cena Refeĺencyjna Gazu zł/kWh (zł/m3)'
Ą. -n* 

_ najvły ższa dopusz cz aln a w afio ś ć danego paÍametÍu j ako ś ciowego
)Glrv - rzeczywista waĺtość danego paÍametÍu jakościowego

19.B.2. 'W ptzypadku, jeśli oSDg wyraziw foĺmie pisemnej zgodę na ptzyjęcie do
ptzesłania paliwa gazovłego o nieodpowiedniej jakości opłata za wpro,wadzeĺie
takiego Paliwa do systemu wynosi 50o/o opłaq opisanej w punkcie 19.8.1 Zgoda
oSDg napnyjęcie w punkcie wejścia Paliwa o nieodpowiedniej jakości może
zostaćwyrażonajedynie na pisemny wniosek ZUD złożony' co najmnej 48 godzn
przed planowanym tozpoczęciem dostaĺczanla Paliwa g^zowego do punktu wejścia.

19.8.3. Stĺony zobo,wiązane są do zapewnienia odpowiedniej tempeĺatury punktu ĺosy wody
Paliwa gazo:wego pnekazywanego do pnesłalia w punktach wejścia do systemu
dystĺybucyjnego zgodni e z poĺiższymi wymagaĺiami:

a.) maksymalna dopuszcza|nawaĺtość tempeÍatury punktu ĺosy wody QG''N-"J
dla 5,5 MPa od 1 kwietnia do 30 wtześnia wynosi +3,7 "C Q76,85 K),

b.) maksymalna dopuszcza\na waĺtość tempefatuly punktu ĺosy wody Q(sr'*-"*)

oNP = IN * 2* CRG * ěrl*-XS]Nma)/ X.J*-^*
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dla 5'5 MPa od 7 październtka do 31' m^Íc^ wynosi -5 "C (268,15 Ę.

19'8.4.\W pľzypadkuprzekazania do przesłatia w punkcie wejścia do Systemu
dys trybucyj nego Paliw 

^ 
gaz ow ego nie sp ełniaj ącego paraĺĺ'eÚőw okĺeślonych

w punkcie 1'9.8.3, oSDg pĺzysługuje odZUD opłata,wyliczoĺa według'\I/ŻoÍu:

gdzie:
oNT - opłata za tiedotrzymanie paÍametÍu tempeÍatufy punktu ľosy wody

IN - ilość Paliwa gazowego o niedottzymaĺej waĺtości paÍametÍu tempefatury punktu
tosy wody kWh [m3],

CRG - Cena Refeĺency)na Gazu zł/kWh |zł/m3],
Ę111, - tzeczywísta waĺtość tempeÍatury punktu ĺosy wody Paliwa gazowego dostaľczonego

do dystrybu.,i E<l
XsTN-^* - najnlższa dopuszczalĺ:a waĺtość tempeÍatuly punktu tosy wody [(].

79.9.Ceĺa Referencyjn a Gazu

19.9.1. Cena Refeĺencyjna Gazu (CRG)' wykotzystywana na potÍzeby tozllczeil' oSDg
z ZUD, ustalana jest na miesiąc bieżący na podstawie śtedniej ważoĺej ceny zakupów
Paliwa gazowego' po 1akiej oSDg kupił Paüwo gazowe, fla potÍzeby zsĺiązane
z tÍansPottem Paliwa g^zowego' w miesiącu g^zowym (n_2).Jeżell w miesiącu
gazowm (n_2) nie nastąpił zakupPalllxĺa g^zowego, obowiązuje CRG z popĺzedniego
okĺesu.

20. RozĹiczanie usługi dystrybucii

20.1'. o gőlne watunki tozllczeil'.

20'1.1. Rozllczanje usługi dystrybucji odbywa się oddzielĺrie ďa poszczególnych PZDR.
okĺesem rozllczenlowym usługi dysĺ7bucji jest miesiąc gazowy.

ONT = IN * 0,1 x CRG * 6r* - XsrN 
^^*) / XsrN -u*

20'1.2. Pieľwszy odczyt układu pomiaĺowo-tozllczenjowego dokon}'wany jest w momencle
tozpoczęcia świad'czelia usługi dystrybucji dla danego odbiorcy ZUD.

20.2. Rozllczatie usług teallzowanych w ĺamach PZDR.

20'2.1. Podstawą rozllczanja usług reallzowanych w ĺamach PZDR jest moc zamőwĺona
i ilość dostaĺczonego Paliwa g^zowego.

20'2.2. Rozllczanje usług teallzowanych w ľamach PZDR odby'wa się na podstawie
o đczytany ch w skaza(l' układów pomiaĺowo _tozllczetiowych zainstalowanych
w punktach wyjścia'üŕR.

20.2.3. odczyty układów pomiatowych w punktach wyjścia \)7R wykonywane o godzinie 6:00
ĺano ostatniego dnia g^zowego danego miesiąca g^zowego' któĺego odczyt jest podstawą
do wystawienia faktury za usług€ dysĘbucyjną.
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20.2.4. Rozliczanie usług teallzowanych w ĺamach PZDR następuje co miesiąc gazowy.

21. Faktutowanie i płatności

27.2. Faknltowanie i płatności.

21.2.1. Zasady doĘczące faktuĺowania i płatności okĺeślone są w Umowie
dys ĺybucyj nej /kompleks owej.

22. SposobypostęPowania W sytaaciach awaryjnych i w czasie obowiązywania
ogÍaniczeti

22.1. Awarie i ich usuwanie.

22.1.1. W pĺzypadku wystąpienia twarid lub zakłóceniaw przepływie paliw^ g^zowego,
oSDg ma obowiązek pĺzystąpíć tiezwłocznje do ich usunięcia.

22.1,2. Na teĺenie dzjałanla oSDg dostępne są alarmowe numely telefonów, któte służą
użytkownikom Systemu otaz innym podmiotom do zgłaszaĺia'tnformacji związanych
z wys tąpieni em aw arĺi w ob szatz e funkcj onowania Sys temu dys ĺybucyj nego'

22.1,.3.W przypadku ottzymaliainformacji o niepĺawidłowościachw działaĺiu Systemu
g^z o\I ego, Dysp ozytoĺ infoĺmuj e odp owiednie s łużby, któĺe p o dej muj a
natychmiastowe działania w celu zapewĺieniabezpieczeństwa mienia i osób oĺaz
zapewnienia ciągłości dostaw.

22.1'.4. Na obszaľze Systemu đystrybucyjnego objeĘm skutkami avłariIub dziaŁail
z:wiązanych z ich usuwaniem, oSDgmożewprowadzić ogtanĺczenia w dystrybucji
PaĹiwa gazowego.

22.1,'5. oSDg nie ponosi odpowiedzialĺrości za skutki awaťi wynikających ze stanu
techđcznego instalacji iutządzeÁ nie będących jego własnością..

Ż2.2. Spotządzanie planu wptowadzatia ogtaliczen.

22.2.7' Zasađy opÍacow}.wania Planów ogtaniczeő oraz íchwptowadzania ĺeguluje
Ustawa o zapasach orazRozpotządzenie Rady Ministrőw z dĺia 79 wtześĺia 2007 ĺoku
(Dz.U. Nt 178, poz.1252) w spĺawie sposobu i ĺ7bu wpro,wadzania ogĺaniczeń'w
poboĺze gazu ziemnego

22.2.2. Plany wprowadzalia ogtaniczen okĺeśIają maksymalne godzinowe i dobowe ilości
pobotu Paliwa g^zow ego ptzez poszczego|ny ch' odbioľców przyłączony ch
do Systemu dysĘbucyjnego, dla poszczegőlnych stopni zasl7aĺia'

22.2.3. odbioĺcy otaz ZUD będący odbioĺcami przyłączeni do Systemu dysĘbucyjnego
i podlegający ogtaticzeniom w pobotze Paliwa g^zowego, infotmuja oSDg
do dnia 31llpcakażđego toku' o minimalnej ilości Paliwa g^zowego' któĺej pobót
nie powoduje zagrożentabezpieczeństwa osőb otaz uszkodzenialub zniszczenia obiektów
technologic znych i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poboľowi Paliwa
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22.2'4. ZUD jest zobowiązany do ptzekazania nabieżąco do oSDg infoľmacji o odbiotcach
zUD, podlegającym ograniczeniom w poborze Paliwa g^zowego zgodnie z Ustauĺą
o zapasach' ptzyłączanych do Systemu dystĺybucyjnego oSDg. zUD zobowiýe tych
odbioĺców do udzielania oSDg infoĺmacji, o których mowa w pkt 22.2.3 w tetminie
do dnia 37llpca kaźdego ĺoku.

22.2.5. oSDg może dokonać weryfĺkacji lnformacjipodanych ptzez odbioĺców zUD'
dotyczących minimalnych ilości PaĹiwa g^zowe1o, których pobór nie powoduje
zagrożeĺia bezpieczeÁstwa osób ot^z vszkodzenia lub ztiszczetia obiektów
technologicznych.

22.2'6. Czynności weryfĺkacyjne wykonuj1na zleceĺie oSDg 
^vtoryzowati 

auđytotzy
w dziedzinie enetgeĘki pĺzemysłowej,po okazaniu ceĺtyfikaL! oÍ^z po dotęczeniu
pĺzedsiębioĺcy albo osobie przez niego upoważnionej, upoważnienia
do ptzeptowadzeĺia kontĺoli działalności pĺzedsiębioĺcy wystawionego ptzez opetatoÍ^.

22.2.7. Minimalĺre godzinowe i dobowe ilości Paliwa g^zowego' których pobót nie powoduje
zagro żetia b ezpĺeczens twa o s ób otaz uszko dzetia |ub ztiszcz eĺrja obiektów
technologicznych, okĺeślone w tĺakcie weryfikacji, zostajĄwprowadzone do Planu
o gralicz eíl' j a ko o dp owi ada1ąc e 1 0 s top niow i zaslfaĺia.

22.2.8' oSDg spotządza Plany wpĺowadzatia ograniczen na podstawie posiadanych przez
niego danych, infoĺma cji azy skaĺych od zUD i odbioĺców, z u-w zględnieniem
wyników audytu pĺzepĺowadŻonego i pĺzedstawia je do zaŃłíer'dzeĺia Ptezesowi
Uĺzędu Regulacji Eneĺgetyki do dnia 15 listopada każdego ĺoku'

22'2.9 . !7 teĺminie pięciu (5) dni od zatwieľd zelia Planu ogtaliczeÁ ptzez Ptezesa UR-E'
oSDg infotmuje osw, zUD, o którym mowa w pkt 22.2.4, ot^z w teĺminie cztefnastu
(14) dni odbioĺców, o których mowa w pkt 22.2.3 o maksymalnej ilości poboĺu Paliwa
gazoslego \^r poszczególnych stopniach zaslalia ustalonej w zatwieĺdzonym
Plađe ograliczen,.

22.2'10. MaksymaLĺre ilości pobotu Paliwa g^zowego w poszczególnych stopniach
zasl,Ianiaokĺeślonewz^t\ĺłieÍdzonychPlanachwprowadzaliaogtaĺiczeÁ,
staj a sie integĺalĺrą częś cią umowy dys Ębucyj nej .

22.2.1,1,. ZUD (Sptzedawca) zobowiýe odbioĺców ZUD, o których mowa w pkt 22'2'4
do dostosowatia się do ogtaticzen poboru Paliwa gazowego, polegających
na ogtaliczeniu maksymalĺrych godzinowych i dobowych ilościach pobor'rr Paliwa
g^zowego stosownie do komunikatów oSP ogłaszanych w tybie ina zasadach
okĺeślonych w Ustawie o zapasach.

22.2.1,2' oSDg nie ponosi odpowiedzialĺrości za skutki ogtaniczen wpĺowadzonych
rozporządzeniem Rady Minisftőw otaz decyzjami opeĺatoĺa Systemu Pĺzesyłowego.

22'3. W pľo,wadzatie Planu ograticzen

22.3.1,. ograniczenia w dostawie Paliw gazowych wpĺowadzane Są na podstawie
rozpot'ządzenia Rady Ministĺów na wniosek oSP po wyczetpaliu innych możliwych
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dzíałań' mających na celu zapewnieniebezpíeczeństwa dostatczani^ g^zLl odbiotcom
i pĺawidłowe funkcjonowanie Systemu gazowego.

22.3.2. Po publikacjí tozpotządzenia oSDg poinformuje i zobowíýe do wpĺowadzenja
ogtaliczeil'w poboĺze Paliwa g^zowego odbiorców ptzyłączoĺych do sieci
dysĘburyjnej oSDg.

22.3.3. W ptzypadku, gdy odbiotcy nie dostosują wielkości poboru Pallsĺĺa gazowego
do wpľowadzonych ogtaticzeĺ oSDg pobieze opłatę zaptzektoczenie mocy
wynikajacej z wptouzadzoĺych ograniczen zgodnie z postanowieniami T"ryĘ'

23. Przepisy pzejściowe.

23.1'. DotychczasowePZD zŁożoĺeprzez ZUD na podstawie zauĺarLych Umów, zachowu)ąważność
i bęđą teallzowane na waľunkach wynikających z ninejszei IfuESD g or^z Umowy
dystĺybucyjnej /kompleksowej.

23.2. 'W celu ptowadzenia tozllczen z ZUD w jednostkach energii, oSDg ptze\lcza ilość Paliwa
g^Żowe1owyrażoĺychw jednostkach objętości (m) wskazane ptzezZUD w zŁożonychPzD
na ilości Paliw gazowychwytażonych w jednostkach enetgii (L!7h)' na zasadach okĺeślonych
wTaryfĺe.

23.3. Z dniemwejścia sĺ życie,nlie1sza IRiESDg (tekst jednolity) uchyli izastąpi Instrrrkcje
Ruchu i Eksploatacji Systemu Dysĺybucyjnego gazowego z^BvietdzonąptzezUchsĺałę
t 7270 z dnla 8 kwietnia 2}1ír.,ZarząduZakładőw Utządzen Chemicznych i Aĺmatury
Ptzemysłowej ,, Chemat" S.Ä. z siedzilbąw I(ielcach zwanych dalej ,,Chemaĺ'' S.Ä'
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