
KIELCE 2013 r.

Zmiana taryfy dla gazu ziemnego wysokometanowego

W taryfie dla gazu ziemnego wysokometanowego ustalonej przez Zakłady Urządzeń
Chemicznych i Armatury Przemysłowej .CHEMAR" SA z siedzibą w Kielcach,
ul. K. Olszewskiego 6, stanowiącej załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki z dnia 8 marca 2013 r. nr OŁ0-4211-1(12))I201319902JIX/BG, opublikowanej
w .Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energety\<i - Paliwa gazowe" Nr 23 (580) z dnia

B marca 2013 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale 1'zatytułowanym "POSTANOWIENIA OGÓLNE":
a) Pkt 1.4. lit. b) otrzymuje brzmienie:

,b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z 28 czerwca 2013 r. w sprawie
szczegółowych zasad ksztaaowania ikalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie

paliwami gazowymi (D. U. z 2013r .• poz. 820), zwanego dalej
.rozporządzeniem taryfowym",

b) w Pkt 1.4. kropkę na końcu zdania zastępuje się przecinkiem, oraz dodaje się lit. n
o następującym brzmieniu:
.t} ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. z 2011r., Nr 108,

poz. 626, z późn. zm. )'
e) Pkt 1.6. otrzymuje następujące brzmienie:

• 1.6. Ustalone w taryfie ceny gazu i stawki opłat i opłaty nie zaWierają podatku
Od towarów i usług 01ATJ. W odniesieniu 00 nich podatek od towarów i usług
nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
Odbiorca uiszcza ceny ustalone w Pkt 10.1. Taryfy w wysokości uwzględniającej
stawki podatku akcyzowego, określone w ustawie, o której mowa w pkt 1.4. lit. ~'.

2. W Rozdziale 5 zatytułowanym .BONIFIKATY Z mUŁU NIEDOTRZYMAN lA
PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH PALIWA GAZOWEGO I OPŁAT ZA
NIEDOTRZYMANIE STANDARDÓW JAKOŚCIOWYCH OBSŁUGI ODBIORCÓW

a) Pkt 5.4. otrzymuje następujące brzmienie:
,,Za niedotrzymanie przez sprzedawcę standard6w jakościowych obsługi odbiorców,
odbiorcy przysługuje bonifikata w wysokości wynikającej z określonego w § 41.1
rozporządzenia taryfowego - odpowiedniego ułamka przeciętnego miesięcznego
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Zakłady Urządzeń Chemicznych iAnnatury Przemysłowej "CHEMAR" S. A.
z siedzibą w Kielcach, ul..K. Olszewskiego 6

------------~----------------~ ...•._--_ .._--
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2012r., ogłoszonego w Komunikacie

Prezesa Urzędu Statystycznego z 11 lutego 2013r. (M.P. z 2013r., poz.89), które

wyniosło 3521,67 zł.

Wysokość bonifikat przedstawia tabela:

Opis Stawka bonifikaty I
Za odmowę udzielenia odbiorcy, na jego żądanie, informacji

1. o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania paliwa gazowego, 70,43zł
przerwanego z powodu awarii sieci dystrybucyjnej.

Za nie powiadomienie odbiorców innych niż zaliczanych do grupy
przyłączeniowej B podgrupa I, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzeniem o terminach I czasie planowanych przerw w dostawie
paliwa gazowego, w formie ogłoszeń prasowych, indywidualnych

2. Komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób przyjęty na 352,17zł
danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień
przekazanych na piśmie, telefonicznie bądt za pomocą Innego środka
telekomunikacji.

Za odmowę odpłatnego podję<:ia $tosownych czynności w SIeCI
3. dystrybucyjnej, w celu umoźliwienia bezpiecznego wykonania przez 117,39zł

odbiorcę lub Inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej sieci.

4. Za odmowę udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji o zasadach 7D,43złrozliczeń oraz o aktualnych 1aryfach.

b) Pkt 5.5. otrzymuje brzmienie:

.Warunkiem otrzymania przez odbiorcę bonifikaty za niedotrzymanie przez

sprzedawcę standardów jakościowych obsługi odbiorców, jest wystąpienie

z pisemnym wnioskiem. Sprzedawca udziela lub odmawia udzielenia

bonifikaty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez odbiorcę."
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z siedzibą w Kielcach, ul. K. Olszewskiego 6

3. W Rozdziale 10 zatytułowanym. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT":

a) Pkt 10.1. otrzymuje następujące brzmienie:
• 10.1. Ceny i stawki opiat dla odbiorców gazu ziemnego wysokometanowego

zasilanych z sieci sprzedawcy
__ o

Ceny I stawki opłat dla odbiorców zasilanych z sieci gazowej

Rodzaj cen I stawek opłat

Cena za gaz Stawki opiat za usługę
z zerową dystrybucyjną
stawką

Stawka opłatyGrupa akcyzową lub
przeznoczony przeznaczony

taryfowa docelów do napędów abonamentowe]
uwzględniające

opałowych silnikowych
Stała Zmienna

zwolnienia od

akcyzy.

[zł/m'] [zł/m'] [złlm') [z/lm-c]
[złl(m'/h) za

[zł/m']
hl

W-6 1,2905 1,3302 1,6327 150,00 0,0343 0,6489


