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KARTA  AKTUALIZACYJNA 
 

Karta aktualizacyjna nr 002  
 
 

 

1. Data sporządzenia 
    i udostępnienia „Karty  
    aktualizacyjnej IRiESDg”   
    na stronie internetowej: 

Kartę aktualizacyjną nr 002 sporządzono 25.03.2015r 
i w dniu 25.03.2015r., udostępniono na stronie 
internetowej www.chemar.com.pl w linku „Paliwa 
gazowe” w części „Dokumenty do pobrania”. 

2. Termin przekazywania uwag  
    do proponowanych aktualizacji     
    przez użytkowników systemu:  

Uwagi mogą być przekazywane do Chemar S.A.                    
w terminie do czternastu (14) dni od momentu 
zamieszczenia „Projektu IRiESDg” na stronie 
internetowej Operatora Chemar S.A.   

3. Planowany termin wejścia  
    w życie zatwierdzonej  
    aktualizacji: 

Aktualizacja wejdzie w życie z dniem  podpisania 
Uchwały Zarządu ZUCHiAP „Chemar” S.A.  

4. Punkt IRiESDg, którego  
    zmiana dotyczy: 

Zmiana dotyczy zapisu punktu nr 8.5. 

5. Uzasadnienie zakresu  
     aktualizacji: 

Aktualizacja ma na celu doprecyzowanie zakresu 
mocy umownej, która jest wyznacznikiem pobierania 
opłat za niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji                    
w punkcie wyjścia WR   

 
Poprawna treść po zmianie: 
 
8.5. Opłata za niedotrzymanie ilości paliwa gazowego określonych w zatwierdzonych 
        nominacjach Odbiorcy ZUD w punkcie wyjścia WR jest naliczana dla Odbiorców  
        o mocy umownej co najmniej  417 m3/h (4857 kWh/h) w następujący sposób: 
 
 8.5.1. Względne niedotrzymanie nominacji (PNWW) Odbiorcy ZUD w punkcie  
       wyjścia WR oblicza się: 
 
    PNWW = [MOD (NZ – IG) / NZ]*100%   
           
  gdzie: 
 
  PNWW – względne niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia 
  MOD – wartość bezwzględna 
  NZ – dobowa ilość paliwa zatwierdzona w nominacji, 
  IG – dobowa ilość paliwa gazowego odbierana przez Odbiorcę ZUD. 
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    8.5.2. Jeśli PNWW > 15%, OSDg nalicza i pobiera opłatę za niedotrzymanie  
   nominacji w punkcie wyjścia, którą kalkuluje się według poniższego wzoru: 
 
  ONWW = (PNWW – 15%)* NZ * 0,01 * CRG      
 
 Gdzie: 
  
 ONWW – opłata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia, 
 PNWW – względnie niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia, 
 NZ – dobowa ilość paliwa gazowego w zatwierdzonej nominacji Odbiorcy ZUD, 
 CRG – cena referencyjna gazu, 
 
     8.5.3. W przypadku, gdy na danym punkcie wyjścia typu WR nominowana została  
             zerowa wartość ilości dobowej (NZ = 0), OSDg nalicza i pobiera opłatę za  
      niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia  (ONWW), którą oblicza się według 
      wzoru:  
 
  ONWW = IG * 0,01 * CRG     
 
    Gdzie: 
 
    ONWW – opłata za niedotrzymanie nominacji w punkcie wyjścia, 
    IG – dobowa ilość paliwa gazowego odbierana przez Odbiorcę ZUD, 
    CRG – cena referencyjna gazu. 
 
     8.5.4. OSDg nie pobiera opłat za niedotrzymanie nominacji w punktach wyjścia  jeżeli 
     niedotrzymanie zatwierdzonej nominacji nastąpiło z przyczyn zależnych  
                od OSDg, w tym z powodu awarii w systemie dystrybucyjnym OSDg. 
 


