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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 20 grudnia 2000 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad kszta∏towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeƒ w obrocie paliwami ga-
zowymi.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103,
poz. 1099) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady:

1) kszta∏towania i kalkulacji taryf przez przedsi´bior-
stwo energetyczne prowadzàce dzia∏alnoÊç gospo-
darczà w zakresie wytwarzania, przesy∏ania i dys-
trybucji, obrotu oraz magazynowania paliw gazo-
wych,

2) rozliczeƒ w obrocie paliwami gazowymi mi´dzy
przedsi´biorstwem energetycznym i odbiorcami
tych paliw.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne,

2) sieci gazowej — nale˝y przez to rozumieç gazocià-
gi wraz ze stacjami gazowymi, uk∏adami pomiaro-
wymi i t∏oczniami gazu, po∏àczone i wspó∏pracujà-
ce ze sobà, s∏u˝àce do przesy∏ania i dystrybucji pa-
liw gazowych, nale˝àce do przedsi´biorstwa ener-
getycznego,

3) sieci przesy∏owej — nale˝y przez to rozumieç sieç
gazowà s∏u˝àcà do przesy∏ania i dystrybucji paliw
gazowych o ciÊnieniu wy˝szym ni˝ 0,5 MPa,

4) sieci rozdzielczej — nale˝y przez to rozumieç sieç
gazowà s∏u˝àcà do przesy∏ania i dystrybucji paliw
gazowych o ciÊnieniu nie wy˝szym ni˝ 0,5 MPa,

5) uk∏adzie pomiarowym — nale˝y przez to rozumieç
gazomierze i inne urzàdzenia pomiarowe lub rozli-
czeniowo-pomiarowe, a tak˝e uk∏ady po∏àczeƒ
mi´dzy nimi, s∏u˝àce do pomiaru iloÊci paliw gazo-
wych i dokonywania rozliczeƒ,

6) grupie taryfowej — nale˝y przez to rozumieç grup´
odbiorców pobierajàcych paliwa gazowe z sieci ga-
zowej lub korzystajàcych z us∏ug zwiàzanych z za-
opatrzeniem odbiorców w te paliwa, dla których
stosuje si´ jeden zestaw cen lub stawek op∏at i wa-
runków ich stosowania,

7) charakterystyce odbioru paliwa gazowego — nale˝y
przez to rozumieç okreÊlone w umowie lub rzeczy-
wiste wielkoÊci charakteryzujàce w szczególnoÊci:
a) rocznà iloÊç odbieranego paliwa i nierówno-

miernoÊç jego poboru w czasie,
b) godzinowà lub dobowà moc,
c) ciÊnienie w miejscu dostarczania paliwa,

8) mocy umownej — nale˝y przez to rozumieç maksy-
malnà godzinowà lub dobowà mo˝liwoÊç odebra-
nia w danym roku paliwa gazowego, okreÊlonà
w umowie sprzeda˝y paliw gazowych, umowie
o Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych lub umowie
o magazynowanie paliw gazowych,

9) uzasadnionych kosztach — nale˝y przez to rozu-
mieç koszty okreÊlone na podstawie ustawy i ni-
niejszego rozporzàdzenia, przy zachowaniu nale˝y-
tej starannoÊci zmierzajàcej do ochrony interesów
odbiorców i minimalizacji kosztów, niezb´dne do
wykonania zobowiàzaƒ wynikajàcych z umowy
o przy∏àczenie do sieci gazowej, umowy sprzeda˝y
paliw gazowych lub umowy o Êwiadczenie us∏ug
przesy∏owych albo umowy o magazynowanie pa-
liw gazowych,

10) subsydiowaniu skroÊnym — nale˝y przez to rozu-
mieç pokrywanie kosztów dotyczàcych jednego ro-
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dzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej lub
jednej grupy odbiorców przychodami pochodzàcy-
mi z innego rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci go-
spodarczej lub od innej grupy odbiorców,

11) pozyskaniu paliw gazowych — nale˝y przez to ro-
zumieç zakup paliw gazowych z importu i êróde∏
krajowych oraz wydobycie, wytwarzanie i przetwa-
rzanie paliw gazowych,

12) pojemnoÊci czynnej magazynu — nale˝y przez to
rozumieç maksymalnà iloÊç paliw gazowych mo˝-
liwà do odebrania w ciàgu jednego cyklu pracy ma-
gazynu przy zachowaniu bezpieczeƒstwa pracy
magazynu,

13) okresie regulacji — nale˝y przez to rozumieç okres
obowiàzywania wspó∏czynników korekcyjnych,
o których mowa w § 28 ust. 2.

Rozdzia∏ 2

Szczegó∏owe zasady kszta∏towania taryf

§ 3. Przedsi´biorstwo energetyczne opracowuje ta-
ryf´ w sposób zapewniajàcy:
1) pokrycie uzasadnionych kosztów w zakresie okre-

Êlonym w art. 45 ustawy,
2) ochron´ interesów odbiorców przed nieuzasadnio-

nym poziomem cen,
3) eliminowanie subsydiowania skroÊnego.

§ 4. Przedsi´biorstwo energetyczne kszta∏tuje tary-
f´ odpowiednio do zakresu prowadzonej dzia∏alnoÊci
gospodarczej zwiàzanej z zaopatrzeniem w paliwa ga-
zowe, rodzaju odbiorców i ich zapotrzebowania na te
paliwa.

§ 5. 1. Taryfa powinna, odpowiednio do prowadzo-
nej przez przedsi´biorstwo energetyczne dzia∏alnoÊci
gospodarczej, okreÊlaç:
1) grupy taryfowe,
2) rodzaje oraz wysokoÊç cen i stawek op∏at, a tak˝e

warunki ich stosowania,
3) bonifikaty,
4) op∏aty z tytu∏u niedotrzymania standardów jako-

Êciowych obs∏ugi odbiorców,
5) op∏aty za nielegalny pobór paliw gazowych.

2. OkreÊlone w taryfie ceny i stawki op∏at ró˝nicuje
si´ dla poszczególnych grup taryfowych, odpowiednio
do uzasadnionych kosztów.

3. Taryf´ kszta∏tuje si´ w taki sposób, aby odbiorca
móg∏ na jej podstawie obliczyç nale˝noÊç odpowiada-
jàcà zakresowi us∏ug zwiàzanych z zaopatrzeniem
w paliwa gazowe, okreÊlonemu w umowie sprzeda˝y
paliw gazowych, umowie o Êwiadczenie us∏ug przesy-
∏owych lub us∏ug magazynowania paliw gazowych.

§ 6. 1. OkreÊlone w taryfie warunki stosowania cen
i stawek op∏at ustala si´ z uwzgl´dnieniem standardów
jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców, okreÊlonych w umo-
wie sprzeda˝y, umowie o Êwiadczenie us∏ug przesy∏o-
wych, umowie o Êwiadczenie us∏ug magazynowania
paliw gazowych albo w odr´bnych przepisach.

2. Warunki, o których mowa w ust. 1, powinny okre-
Êlaç w szczególnoÊci:
1) zakres Êwiadczonych us∏ug dla odbiorców w po-

szczególnych grupach taryfowych,
2) standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców,
3) sposób obliczania op∏at w przypadku uszkodzenia

uk∏adu pomiarowo-rozliczeniowego.

§ 7. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce
si´ wytwarzaniem paliw gazowych ustala w taryfie:
1) ceny paliw gazowych,
2) bonifikaty z tytu∏u niedotrzymania parametrów ja-

koÊci dostarczanych paliw gazowych,
3) op∏aty za niedotrzymanie standardów jakoÊcio-

wych obs∏ugi odbiorców.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych ustala
w taryfie:
1) stawki op∏at za przy∏àczenie do sieci przesy∏owej

i rozdzielczej,
2) stawki op∏at za us∏ugi przesy∏owe sieciami przesy-

∏owymi lub rozdzielczymi,
3) stawki op∏at abonamentowych,
4) bonifikaty z tytu∏u niedotrzymania standardów

Êwiadczonych us∏ug przesy∏owych,
5) op∏aty za niedotrzymanie standardów jakoÊcio-

wych obs∏ugi odbiorców,
6) op∏aty za nielegalny pobór paliw gazowych.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
obrotem paliwami gazowymi ustala w taryfie:
1) ceny paliw gazowych,
2) stawki op∏at abonamentowych,
3) bonifikaty z tytu∏u niedotrzymania parametrów ja-

koÊci dostarczanych paliw,
4) op∏aty za niedotrzymanie standardów jakoÊcio-

wych obs∏ugi odbiorców.

4. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà oraz obrotem paliwami ga-
zowymi ustala w taryfie jednà stawk´ op∏aty abona-
mentowej dla obydwu rodzajów prowadzonej dzia∏al-
noÊci gospodarczej.

5. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
magazynowaniem paliw gazowych ustala w taryfie:
1) stawki op∏at za us∏ugi magazynowania paliw gazo-

wych,
2) bonifikaty z tytu∏u niedotrzymania standardów ja-

koÊci Êwiadczonych us∏ug magazynowania paliw
gazowych,

3) op∏aty za niedotrzymanie standardów jakoÊcio-
wych obs∏ugi odbiorców.

§ 8. Podzia∏ odbiorców na grupy taryfowe dokony-
wany jest wed∏ug nast´pujàcych kryteriów:
1) przy∏àczenia do sieci przesy∏owej lub rozdzielczej,
2) rodzaju pobieranego paliwa gazowego,
3) wielkoÊci i charakterystyki odbioru paliwa gazowe-

go,
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4) systemu rozliczeƒ,
5) niezawodnoÊci i ciàg∏oÊci Êwiadczonych us∏ug i po-

noszonych z tego tytu∏u kosztów.

§ 9. Wyodr´bnione w taryfie ceny i stawki op∏at dla
grup taryfowych mogà byç ró˝nicowane, z uwzgl´d-
nieniem podzia∏u roku na okresy czasowe, ze wzgl´du
na uzasadnione koszty dostarczania paliw gazowych
w tych okresach.

§ 10. 1. W przypadku gdy odbiorca, który nie korzy-
sta z prawa do us∏ug przesy∏owych, mo˝e byç zaliczo-
ny do wi´cej ni˝ jednej grupy taryfowej, wówczas ma
prawo wyboru jednej z nich.

2. Odbiorca, o którym mowa w ust. 1, mo˝e wystà-
piç do przedsi´biorstwa energetycznego o zmian´ gru-
py taryfowej nie cz´Êciej ni˝ raz na 12 miesi´cy. Grup´
taryfowà oraz warunki jej zmiany okreÊla umowa
sprzeda˝y paliw gazowych.

Rozdzia∏ 3

Szczegó∏owe zasady kalkulacji cen i stawek op∏at

§ 11. Uzasadnione koszty, na podstawie których ob-
licza si´ ceny i stawki op∏at dla pierwszego roku okre-
su regulacji, zwanego dalej „rokiem bazowym”, okre-
Êla si´ na podstawie planowanych rocznych kosztów:
1) prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie

zaopatrzenia w paliwa gazowe, w tym kosztów fi-
nansowych zwiàzanych z obs∏ugà kredytów banko-
wych, z wy∏àczeniem odsetek i op∏at za nietermino-
we realizowanie zobowiàzaƒ,

2) modernizacji i rozwoju oraz kosztów zwiàzanych
z realizacjà inwestycji z zakresu ochrony Êrodowi-
ska i zwiàzanych z tym kosztów finansowych.

§ 12. 1.  Koszty, o których mowa w § 11 pkt 1, usta-
la si´ zgodnie z art. 44 i 45 ustawy oraz z zasadami ewi-
dencji kosztów okreÊlonymi w przepisach o rachunko-
woÊci, w sposób umo˝liwiajàcy ustalenie kosztów sta-
∏ych i kosztów zmiennych, planowanych przez przed-
si´biorstwo energetyczne na poszczególne rodzaje
dzia∏alnoÊci gospodarczej, z uwzgl´dnieniem êróde∏
tych kosztów.

2. Podstawà oceny kosztów, o których mowa
w ust. 1, sà porównywalne koszty, poniesione w roku
kalendarzowym poprzedzajàcym rok bazowy, okreÊlo-
ne na podstawie sprawozdania finansowego, zbadane-
go zgodnie z przepisami o rachunkowoÊci.

3. Koszty, o których mowa w § 11 pkt 1, okreÊla si´,
przyjmujàc planowane dla roku bazowego iloÊci sprze-
danych paliw gazowych i wielkoÊci mocy umownej.

§ 13. 1. Koszty wynikajàce z inwestycji modernizacyj-
nych, rozwojowych i z zakresu ochrony Êrodowiska,
o których mowa w § 11 pkt 2, ustala si´ jako roczne kosz-
ty zwiàzane z eksploatacjà urzàdzeƒ i instalacji, przekazy-
wanych do eksploatacji po zakoƒczeniu tych inwestycji.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, ustala si´ na
podstawie obowiàzujàcego dla przedsi´biorstwa pla-
nu inwestycji oraz okreÊlonego w tym planie sposobu
finansowania i harmonogramu realizacji poszczegól-
nych przedsi´wzi´ç inwestycyjnych w zakresie:

1) wytwarzania i magazynowania paliw gazowych —
planu inwestycji rozwojowych, modernizacyjnych
i zwiàzanych z ochronà Êrodowiska dla êróde∏ i ma-
gazynów paliw gazowych,

2) przesy∏ania i dystrybucji paliw gazowych — planu
rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przy-
sz∏ego zapotrzebowania na paliwa gazowe, o któ-
rym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

3. Koszty zwiàzane z eksploatacjà urzàdzeƒ i insta-
lacji przekazywanych do eksploatacji w wyniku inwe-
stycji rozwojowych, modernizacyjnych i z zakresu
ochrony Êrodowiska, o których mowa w ust. 1 i 2, obej-
mujà w szczególnoÊci:
1) odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z obowià-

zujàcymi przepisami dla Êrodków trwa∏ych przeka-
zywanych do eksploatacji w wyniku inwestycji roz-
wojowych, modernizacyjnych i z zakresu ochrony
Êrodowiska,

2) odsetki od kredytów zaciàgni´tych na realizacj´
tych inwestycji oraz koszty finansowe zwiàzane
z obs∏ugà tych kredytów,

3) koszty kalkulacyjne zwiàzane z eksploatacjà no-
wych urzàdzeƒ i instalacji w zakresie kosztów robo-
cizny, materia∏ów, transportu, remontów i innych
kosztów, wynikajàcych z rodzaju urzàdzeƒ i instala-
cji oraz warunków ich pracy.

4. W planowanych kosztach rozwoju, stanowiàcych
podstaw´ kalkulacji stawek op∏at za us∏ugi przesy∏owe,
nie uwzgl´dnia si´ kosztów wynikajàcych z nak∏adów
inwestycyjnych stanowiàcych podstaw´ do obliczenia
stawek op∏at za przy∏àczenie do sieci.

§ 14. Koszty stanowiàce podstaw´ kalkulacji cen
i stawek op∏at ustalonych w taryfie mogà obejmowaç
koszty wspó∏finansowania przez przedsi´biorstwo
energetyczne przedsi´wzi´ç i us∏ug, o których mowa
w art. 45 ust. 2 i 3 ustawy.

§ 15. 1. Koszty wspólne dla wszystkich lub kilku
grup taryfowych oraz koszty wspólne dla wszystkich
lub kilku rodzajów prowadzonej przez przedsi´bior-
stwo energetyczne dzia∏alnoÊci gospodarczej, w tym
koszty modernizacji i rozwoju oraz ochrony Êrodowi-
ska, dzieli si´ na poszczególne grupy taryfowe i na po-
szczególne rodzaje prowadzonej dzia∏alnoÊci gospo-
darczej, zgodnie z przyj´tà w przedsi´biorstwie meto-
dà podzia∏u kosztów.

2. Metoda podzia∏u kosztów, zasady ewidencji
kosztów oraz podzia∏ odbiorców na grupy taryfowe nie
mogà ulec zmianie w okresie regulacji.

§ 16. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
wytwarzaniem paliw gazowych kalkuluje ustalone
w taryfie ceny paliw gazowych na podstawie uzasad-
nionych kosztów wytwarzania paliw gazowych w êró-
d∏ach w∏asnych i instalacjach.

§ 17. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce
si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych ustala
w taryfie stawki op∏at za przy∏àczenie do sieci:
1) odr´bnie dla sieci przesy∏owej lub rozdzielczej,

w zale˝noÊci od Êrednicy odcinków sieci s∏u˝àcych
do przy∏àczenia i rodzaju stosowanych materia∏ów,
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2) przy zastosowaniu standardowych elementów sie-
ci i wykonaniu przy∏àczenia w warunkach standar-
dowych.

2. Do standardowych elementów, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, zalicza si´:
1) rur´ przewodowà, z∏àcze izolacyjne lub po∏àczenia

typu polietylen-stal na przy∏àczu polietylenowym,
kurek g∏ówny oraz reduktor ciÊnienia gazu o prze-
pustowoÊci do 10 m3/h, rury ochronne na skrzy˝o-
waniu z innym uzbrojeniem podziemnym — przy
przy∏àczeniu do sieci rozdzielczej,

2) rur´ przewodowà, z∏àcze izolacyjne, dwa uk∏ady za-
porowo-upustowe, rury ochronne na skrzy˝owa-
niach z innym uzbrojeniem podziemnym — przy
przy∏àczeniu do sieci przesy∏owej.

3. Do warunków standardowych, o których mowa
w ust. 1 pkt 2, zalicza si´ wykonanie przy∏àczenia:
1) w wykopie otwartym, na terenie bez nawierzchni

utwardzonej,
2) w wykopie otwartym, na terenie z nawierzchnià

utwardzonà,
3) przeciskiem, bez naruszania nawierzchni.

§ 18. 1. Stawki op∏at za przy∏àczenie do sieci, o któ-
rych mowa w § 17 ust. 1, ustala si´ na podstawie jed-
nej czwartej Êredniorocznych nak∏adów inwestycyj-
nych na budow´ odcinków sieci s∏u˝àcych do przy∏à-
czenia podmiotów ubiegajàcych si´ o przy∏àczenie,
okreÊlonych w planie rozwoju, o którym mowa
w art. 16 ust. 1 ustawy.

2. W nak∏adach, o których mowa w ust. 1, uwzgl´d-
nia si´ odpowiednio koszty ponoszone na wykonanie
prac projektowych oraz geodezyjnych, uzgodnienia do-
kumentacji, uzyskania pozwolenia na budow´, budow´
standardowych elementów odcinków sieci, nadzoru
budowlanego, robót budowlano-monta˝owych wraz
z niezb´dnymi próbami oraz op∏aty za zaj´cie terenu.

§ 19. Stawki op∏at za us∏ugi przesy∏owe kalkuluje
si´:
1) oddzielnie dla sieci przesy∏owej i rozdzielczej,
2) w sieciach przesy∏owych z uwzgl´dnieniem podzia-

∏u na:
a) dystansowe stawki op∏at — dla odbiorców, któ-

rzy korzystajà z prawa do us∏ug przesy∏owych,
b) dystansowe lub grupowe stawki op∏at — dla od-

biorców, którzy nie korzystajà z prawa do us∏ug
przesy∏owych,

3) w sieciach rozdzielczych, jako grupowe stawki op∏at
za us∏ugi przesy∏owe.

§ 20. 1. Stawki op∏at za us∏ugi przesy∏owe, o któ-
rych mowa w § 19, kalkuluje si´ jako stawki op∏aty
zmiennej i stawki op∏aty sta∏ej, na podstawie uzasad-
nionych kosztów dostarczania paliw gazowych odbior-
com poszczególnych grup taryfowych.

2. Stawki op∏aty sta∏ej mogà byç ró˝nicowane od-
powiednio do charakterystyki odbioru paliw gazowych
i potrzeb ich magazynowania.

3. Dla odbiorców przy∏àczonych do sieci rozdziel-
czej grupowe stawki op∏at za us∏ugi przesy∏owe ustala

si´ na podstawie ∏àcznych kosztów, ponoszonych przez
przedsi´biorstwo energetyczne w zwiàzku z przesy∏a-
niem i dystrybucjà paliw gazowych od êród∏a gazu do
odbiorcy.

§ 21. 1. Stawki op∏aty zmiennej za us∏ugi przesy∏o-
we, z zastrze˝eniem ust. 3, kalkuluje si´ na podstawie
kosztów zmiennych okreÊlonych dla danej grupy tary-
fowej, w szczególnoÊci kosztów:
1) zakupu paliw gazowych w iloÊci niezb´dnej do po-

krycia ró˝nicy mi´dzy iloÊcià paliw gazowych
wprowadzonà do sieci gazowej a iloÊcià paliw ga-
zowych pobranà z sieci przez odbiorców,

2) utrzymania parametrów jakoÊci dostarczanych pa-
liw gazowych, poprzez zapewnienie niezb´dnych
rezerw tych paliw i zdolnoÊci przesy∏owych w êró-
d∏ach, magazynach i sieciach w∏asnych oraz in-
nych podmiotów.

2. Stawki op∏aty sta∏ej za us∏ugi przesy∏owe, z za-
strze˝eniem ust. 3, kalkuluje si´ na podstawie kosztów
sta∏ych okreÊlonych dla danej grupy taryfowej,
w szczególnoÊci kosztów:
1) eksploatacji i odtworzenia przy∏àczy, z wy∏àczeniem

kosztów, o których mowa w art. 7 ust. 6 ustawy,
2) eksploatacji, odtworzenia, modernizacji i rozbudo-

wy sieci gazowej,
3) przesy∏ania paliw gazowych sieciami gazowymi

o innych parametrach i sieciami innych przedsi´-
biorstw energetycznych zajmujàcych si´ przesy∏a-
niem i dystrybucjà paliw gazowych,

4) rezerwowania przesy∏ania paliw gazowych siecia-
mi gazowymi o innych parametrach i sieciami in-
nych przedsi´biorstw, o których mowa w pkt 3,

5) magazynowania paliw gazowych,
6) budowy i eksploatacji uk∏adów pomiarowych oraz

wykorzystania infrastruktury technicznej, koniecz-
nych dla zapewnienia dostarczania paliw gazowych.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne uwzgl´dnia
w kalkulacji stawek op∏aty zmiennej za us∏ugi przesy∏o-
we cz´Êç kosztów sta∏ych, które nie zostanà pokryte
stawkami op∏at sta∏ych, ustalonych zgodnie z wymaga-
niami okreÊlonymi w art. 45 ust. 5 ustawy.

§ 22. 1. Stawki op∏aty zmiennej: dystansowe lub gru-
powe kalkuluje si´ na jednostk´ paliwa gazowego odbie-
ranego z sieci, w miejscu jego dostarczania, przez przed-
si´biorstwo energetyczne, jako stawki niezale˝ne od od-
leg∏oÊci przesy∏ania tego paliwa oraz mocy umownej.

2. Stawki op∏aty sta∏ej dystansowej kalkuluje si´ na
jednostk´ mocy umownej i jednostk´ d∏ugoÊci sieci s∏u˝à-
cej do przesy∏ania paliwa gazowego, od miejsca jego po-
zyskania do miejsca odbioru tego paliwa przez odbiorc´.

3. Stawki op∏aty sta∏ej grupowej kalkuluje si´ na
jednostk´ mocy umownej, z zastrze˝eniem § 34 pkt 3.

§ 23. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych ustala
w taryfie stawki op∏at abonamentowych — na podsta-
wie uzasadnionych  kosztów Êwiadczenia us∏ug, obej-
mujàcych: odczytywanie wskazaƒ uk∏adów pomiaro-
wych, wystawianie faktur, obliczanie i pobieranie na-
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le˝noÊci za dostarczone paliwo gazowe, a tak˝e czyn-
noÊci zwiàzane z kontrolà uk∏adów pomiarowych, do-
trzymywania warunków umów i prawid∏owoÊci rozli-
czeƒ, jako iloraz tych kosztów i liczby uk∏adów pomia-
rowo-rozliczeniowych.

§ 24. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce
si´ przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych mo˝e
ustaliç w taryfie stawki op∏at i zasady obliczania op∏at,
pobieranych za dodatkowe us∏ugi lub czynnoÊci, wyko-
nywane na dodatkowe zlecenia przy∏àczonego pod-
miotu.

2. Op∏aty, o których mowa w ust. 1, ustala si´ za:
1) przerwanie i wznowienie dostarczania paliw gazo-

wych,
2) sprawdzanie prawid∏owoÊci wskazaƒ uk∏adu po-

miarowego,
3) us∏ugi pogotowia gazowego.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych kalkuluje
stawki op∏at, o których mowa w ust. 2, na podstawie
uzasadnionych kosztów realizacji us∏ug lub czynnoÊci.

§ 25. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce
si´ obrotem paliwami gazowymi kalkuluje ustalane
w taryfie:
1) ceny paliw gazowych — na podstawie uzasadnio-

nych kosztów pozyskania tych paliw oraz kosztów
w∏asnych zwiàzanych z obrotem tymi paliwami,

2) stawki op∏at abonamentowych — na podstawie
uzasadnionych kosztów Êwiadczenia us∏ug, obej-
mujàcych: odczytywanie wskazaƒ uk∏adów pomia-
rowych, wystawianie faktur, obliczanie i pobieranie
nale˝noÊci za dostarczone paliwo gazowe, a tak˝e
za czynnoÊci zwiàzane z kontrolà uk∏adów pomia-
rowych, dotrzymywanie warunków umów i prawi-
d∏owoÊci rozliczeƒ, jako iloraz tych kosztów i liczby
uk∏adów pomiarowo-rozliczeniowych.

2. Koszty w∏asne, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
ustala si´ na podstawie kosztów prowadzenia dzia∏al-
noÊci gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazo-
wymi, a w szczególnoÊci kosztów:
1) handlowej obs∏ugi odbiorców, z wy∏àczeniem kosz-

tów uwzgl´dnionych w stawkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 2,

2) finansowych.

§ 26. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce si´
magazynowaniem paliw gazowych ustala:
1) stawki op∏aty zmiennej za us∏ugi magazynowania —

na podstawie uzasadnionych kosztów zmiennych,
zale˝nych od iloÊci paliwa gazowego zat∏aczanego
do magazynu i odbieranego z tego magazynu,

2) stawki op∏aty sta∏ej za us∏ugi magazynowania — na
podstawie uzasadnionych kosztów sta∏ych zale˝-
nych od zamówionej pojemnoÊci czynnej magazy-
nu i zamawianej mocy odbioru paliw gazowych
z magazynu.

§ 27. Przy ustalaniu wysokoÊci cen i stawek op∏at,
o których mowa w § 7, obliczonych w sposób okreÊlo-

ny w § 16 i § 19—26, dopuszcza si´ uwzgl´dnienie zy-
sku, którego wysokoÊç wynika z analizy nak∏adów na
przedsi´wzi´cia inwestycyjne uj´te w planach, o któ-
rych mowa w § 13 ust. 2, przy zapewnieniu ochrony in-
teresów odbiorców przed nieuzasadnionym pozio-
mem cen.

§ 28. 1. Ceny i stawki op∏at ustalone w taryfie na da-
ny rok jej obowiàzywania powinny byç ustalone na ta-
kim poziomie, aby spe∏nione by∏y warunki, o których
mowa w ust. 2 i § 29 ust. 3.

2. Ceny wskaênikowe dla poszczególnych rodzajów
prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej obliczone dla
danego roku obowiàzywania taryfy powinny spe∏niaç
warunek okreÊlony wzorem:

Cwpn ≤ Cwpn–1 x [1 + (RPI – X)/100]

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Cwpn — cen´ wskaênikowà dla danego rodzaju dzia-

∏alnoÊci gospodarczej w danym roku obo-
wiàzywania taryfy,

Cwpn–1 — cen´ wskaênikowà dla danego rodzaju dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w roku poprzedzajà-
cym dany rok obowiàzywania taryfy,

RPI — Êrednioroczny wskaênik cen towarów
i us∏ug konsumpcyjnych ogó∏em w roku ka-
lendarzowym poprzedzajàcym dany rok
obowiàzywania taryfy, okreÊlony w komuni-
kacie Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego og∏oszonym w Dzienniku Urz´dowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”
[w %],

X — wspó∏czynnik korekcyjny, ustalony dla da-
nego rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej
prowadzonej przez przedsi´biorstwo ener-
getyczne w zakresie zaopatrzenia w paliwa
gazowe, okreÊlajàcy projektowanà popra-
w´ efektywnoÊci funkcjonowania tego
przedsi´biorstwa oraz zmian´ warunków
prowadzenia przez to przedsi´biorstwo da-
nego rodzaju dzia∏alnoÊci gospodarczej
[w %].

3. Cen´ wskaênikowà, dla danego roku obowiàzy-
wania taryfy, o której mowa w ust. 2, dla prowadzonej
dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie:

1) wytwarzania paliw gazowych — oblicza si´ jako
Êrednià cen´ sprzedanych paliw gazowych, stano-
wiàcà iloraz kalkulacyjnych przychodów z ich
sprzeda˝y, okreÊlonych na podstawie cen tych pa-
liw planowanych w taryfie na dany rok jej obowià-
zywania oraz iloÊci sprzeda˝y z uwzgl´dnieniem
charakterystyki odbioru paliw gazowych przyj´tej
do kalkulacji taryfy dla roku bazowego, do iloÊci
sprzeda˝y przyj´tej do kalkulacji taryfy dla roku ba-
zowego,

2) obrotu paliwami gazowymi — oblicza si´ jako
Êrednià cen´ sprzedanych paliw gazowych, stano-
wiàcà iloraz kalkulacyjnych przychodów z ich
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sprzeda˝y, okreÊlonych na podstawie cen tych pa-
liw oraz stawek op∏at abonamentowych planowa-
nych w taryfie na dany rok obowiàzywania taryfy
oraz iloÊci sprzeda˝y z uwzgl´dnieniem charakte-
rystyki odbioru paliw gazowych przyj´tej do kal-
kulacji taryfy dla roku bazowego, do iloÊci sprze-
da˝y przyj´tej do kalkulacji taryfy dla roku bazo-
wego,

3) przesy∏ania i dystrybucji paliw gazowych — oblicza
si´ jako Êrednià cen´ przesy∏ania paliw gazowych,
stanowiàcà iloraz kalkulacyjnych przychodów ze
sprzeda˝y us∏ug przesy∏owych oraz stawek op∏at
abonamentowych, wyliczanych wed∏ug stawek
op∏at planowanych w taryfie na dany rok obowià-
zywania taryfy oraz iloÊci sprzeda˝y tych us∏ug
z uwzgl´dnieniem charakterystyki odbioru paliw
gazowych w roku bazowym, do iloÊci dostaw paliw
gazowych przyj´tej do kalkulacji taryfy dla roku ba-
zowego,

4) magazynowania paliw gazowych — oblicza si´ ja-
ko Êrednià cen´ magazynowania paliw gazowych,
stanowiàcà iloraz kalkulacyjnych przychodów ze
sprzeda˝y us∏ug magazynowania, wyliczanych we-
d∏ug stawek op∏at planowanych w taryfie na dany
rok obowiàzywania taryfy oraz iloÊci sprzeda˝y
tych us∏ug z uwzgl´dnieniem charakterystyki od-
bioru paliw gazowych w roku bazowym, do pojem-
noÊci czynnej magazynów przyj´tej do kalkulacji
taryfy dla roku bazowego.

4. Cen´ wskaênikowà dla roku poprzedzajàcego da-
ny rok, o której mowa w ust. 2, dla prowadzonej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej oblicza si´ odpowiednio, w spo-
sób okreÊlony w ust. 3, na podstawie cen i stawek op∏at
ustalonych w taryfie stosowanej w roku poprzedzajà-
cym dany rok oraz iloÊci sprzeda˝y z uwzgl´dnieniem
charakterystyki odbioru paliw gazowych przyj´tej do
kalkulacji taryfy dla roku bazowego.

5. W przychodach, o których mowa w ust. 3 oraz
w § 29 ust. 2, nie uwzgl´dnia si´ przychodów uzyska-
nych z op∏at:
1) za przy∏àczenie podmiotów do sieci,
2) za us∏ugi i czynnoÊci, o których mowa w § 24 ust. 1,
3) za nielegalny pobór paliw gazowych,
4) za niedotrzymanie warunków umów.

§ 29. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne prowadzà-
ce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie przesy∏ania
i dystrybucji paliw gazowych okreÊla na dany rok obo-
wiàzywania taryfy, dla ka˝dej grupy taryfowej, Êrednià
stawk´ op∏aty za us∏ug´ przesy∏owà.

2. Ârednià stawk´ op∏aty za us∏ug´ przesy∏owà ob-
licza si´ jako iloraz kalkulacyjnych przychodów ze
sprzeda˝y us∏ug przesy∏owych oraz op∏at abonamen-
towych w danej grupie taryfowej, wyliczanych wed∏ug
stawek op∏at planowanych w taryfie na dany rok jej
obowiàzywania oraz iloÊci sprzeda˝y tych us∏ug
z uwzgl´dnieniem charakterystyki odbioru paliw gazo-
wych w roku bazowym, do iloÊci dostaw paliw gazo-
wych dla danej grupy taryfowej przyj´tej do kalkulacji
taryfy na rok bazowy, z zastrze˝eniem § 28 ust. 5.

3. Je˝eli ochrona interesów odbiorców wymaga
subsydiowania niektórych grup taryfowych, przedsi´-
biorstwo energetyczne mo˝e wprowadziç wzrost Êred-
niej stawki op∏aty za us∏ug´ przesy∏owà, o której mowa
w ust. 1, w subsydiowanych grupach taryfowych w da-
nym roku obowiàzywania taryfy, w stosunku do Êred-
niej stawki op∏aty za us∏ug´ przesy∏owà dla danej gru-
py taryfowej z poprzedniego roku obowiàzywania tary-
fy, który nie mo˝e byç wy˝szy ni˝ o 5 punktów procen-
towych dla pierwszego roku obowiàzywania taryfy
oraz 15 punktów procentowych dla lat nast´pnych, po-
nad Êrednioroczny wskaênik cen towarów i us∏ug kon-
sumpcyjnych ogó∏em w poprzednim roku kalendarzo-
wym, o którym mowa w § 28 ust. 2.

§ 30. 1. W przypadku nieprzewidzianej, istotnej
zmiany warunków prowadzenia przez przedsi´bior-
stwo energetyczne dzia∏alnoÊci gospodarczej, przed-
si´biorstwo to mo˝e wystàpiç z wnioskiem o korekt´
cen i stawek op∏at ustalonych w taryfie wprowadzonej
do stosowania w trybie okreÊlonym w art. 47 ustawy
lub przez zawarcie umów, o których mowa w § 5 ust. 3,
po dokonaniu analizy i oceny skutków ekonomicznych
tych zmian.

2. Korekta cen i stawek op∏at, o której mowa
w ust. 1, mo˝e nastàpiç w szczególnoÊci w przypadku
zakupu paliw gazowych z importu po cenach:
1) wy˝szych o wi´cej ni˝ 5% w stosunku do cen przy-

j´tych do kalkulacji w taryfie — nie cz´Êciej ni˝ raz
na kwarta∏,

2) ni˝szych o wi´cej ni˝ 5% w stosunku do cen przyj´-
tych do kalkulacji w taryfie — nie cz´Êciej ni˝ raz na
kwarta∏.

§ 31. 1. W przypadku nowo tworzonych przedsi´-
biorstw energetycznych lub podejmowania przez ist-
niejàce przedsi´biorstwa nowego rodzaju dzia∏alno-
Êci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w paliwa ga-
zowe, wysokoÊç cen i stawek op∏at ustala si´ na pod-
stawie planowanych przychodów i wielkoÊci sprzeda-
˝y dla pierwszego roku prowadzenia nowej dzia∏alno-
Êci gospodarczej, z uwzgl´dnieniem analiz porów-
nawczych z innymi przedsi´biorstwami energetycz-
nymi.

2. Przedsi´biorstwo, o którym mowa w ust. 1, ob-
licza Êrednie ceny wskaênikowe i Êrednie stawki
op∏at za us∏ugi przesy∏owe, w sposób okreÊlony
w § 28 i § 29, je˝eli nowa dzia∏alnoÊç gospodarcza
stanowi kontynuacj´ dotychczas prowadzonej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w pa-
liwa gazowe, a w szczególnoÊci gdy dzia∏alnoÊç ta
jest wynikiem:
1) przekszta∏ceƒ w∏asnoÊciowych,
2) zmiany êród∏a pozyskania paliw gazowych.

3. Przedsi´biorstwo energetyczne powsta∏e w wy-
niku ∏àczenia z innymi podmiotami lub podzia∏u przed-
si´biorstwa energetycznego prowadzàcego dzia∏al-
noÊç gospodarczà w zakresie zaopatrzenia w paliwa
gazowe zachowuje prawo do prowadzenia rozliczeƒ
z odbiorcami na podstawie cen i stawek op∏at ustalo-
nych w taryfie przedsi´biorstwa, które uleg∏o podzia∏o-



Dziennik Ustaw Nr 1 — 47 — Poz. 8

wi albo zosta∏o po∏àczone z innymi podmiotami, do
dnia wejÊcia w ˝ycie taryfy ustalonej przez to przedsi´-
biorstwo i zatwierdzonej przez Prezesa Urz´du Regula-
cji Energetyki, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres szeÊciu
miesi´cy od dnia uzyskania koncesji.

Rozdzia∏ 4

Szczegó∏owe zasady rozliczeƒ

§ 32. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne ustala wy-
sokoÊç op∏aty za przy∏àczenie do sieci gazowej na pod-
stawie ustalonych w taryfie stawek op∏at za przy∏àcze-
nie, w zale˝noÊci od rodzaju odcinków sieci s∏u˝àcych
do przy∏àczenia i ich d∏ugoÊci, wyra˝onych w metrach.

2. Op∏ata za przy∏àczenie do sieci gazowej stanowi
sum´:

1) op∏aty za budow´ odcinka sieci s∏u˝àcego do przy-
∏àczenia do 5 m do sieci rozdzielczej lub do 30 m do
sieci przesy∏owej,

2) op∏aty za budow´ odcinków sieci powy˝ej 5 m do
sieci rozdzielczej lub powy˝ej 30 m do sieci przesy-
∏owej, stanowiàcej iloczyn stawki op∏aty za przy∏à-
czenie i d∏ugoÊci odcinków sieci s∏u˝àcych do przy-
∏àczenia.

3. Op∏at´ za przy∏àczenie do sieci gazowej oblicza
si´ wed∏ug wzoru:

OP = OR + SP x LP

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
OP — op∏at´ za przy∏àczenie, wyra˝onà w z∏otych,
OR — op∏at´ za budow´ odcinka sieci s∏u˝àcego do

przy∏àczenia do 5 m do sieci rozdzielczej lub do
30 m do sieci przesy∏owej,

SP — stawk´ op∏aty za przy∏àczenie za ka˝dy metr od-
cinków sieci s∏u˝àcych do przy∏àczenia powy˝ej
5 m do sieci rozdzielczej lub za ka˝dy metr po-
wy˝ej 30 m do sieci przesy∏owej,

LP — d∏ugoÊç odcinków sieci powy˝ej 5 m do sieci
rozdzielczej lub powy˝ej 30 m do sieci przesy∏o-
wej, wyra˝onà w metrach.

§ 33. 1. Op∏ata za przy∏àczenie jest pobierana jed-
norazowo, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e, na wnio-
sek przy∏àczanego podmiotu, roz∏o˝yç op∏at´, o której
mowa w ust. 1, na raty. Warunki pobierania op∏aty
w ratach, w tym pokrywania zwiàzanych z tym kosz-
tów, okreÊla umowa o przy∏àczenie.

§ 34. Op∏at´ za us∏ug´ przesy∏owà:

1) dla stawek dystansowych oblicza si´ wed∏ug wzo-
ru:

Od = Szd x Q + Ssd x Mp x L x T

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Od — op∏at´ za us∏ug´ przesy∏owà, wyra˝onà w z∏o-

tych,

Szd — stawk´ op∏aty zmiennej dystansowej, wyra˝onà
w z∏otych za metr szeÊcienny przes∏anego pali-
wa gazowego,

Q — iloÊç przes∏anego paliwa gazowego, wyra˝onà
w metrach szeÊciennych,

Ssd — stawk´ op∏aty sta∏ej dystansowej odniesionà do
okresu rozliczeniowego, wyra˝onà w z∏otych za
jednostk´ mocy umownej i jednostk´ d∏ugoÊci
drogi przesy∏ania paliwa gazowego,

Mp — moc umownà, wyra˝onà w metrach szeÊcien-
nych na dob´ lub w metrach szeÊciennych na
godzin´,

L — obliczeniowà d∏ugoÊç drogi przesy∏ania paliwa
gazowego, obliczanà jako najmniejszà mo˝liwà
do Êwiadczenia takiej us∏ugi odleg∏oÊç mi´dzy
miejscem pozyskania i miejscem odbioru tego
paliwa, liczonà wzd∏u˝ gazociàgów przesy∏o-
wych okreÊlonych na schemacie sieci przesy∏o-
wych przedsi´biorstwa energetycznego, wyra-
˝onà w metrach,

T — iloÊç godzin lub dób w okresie rozliczeniowym,
odpowiednio do ustalonej jednostki mocy
umownej,

2) dla stawek grupowych, z zastrze˝eniem pkt 3, obli-
cza si´ wed∏ug wzoru:

Og = Szg x Q + Ssg x Mp x T

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Og — op∏at´ za us∏ug´ przesy∏owà, wyra˝onà w z∏o-

tych,
Szg — stawk´ op∏aty zmiennej grupowej, wyra˝onà

w z∏otych za metr szeÊcienny przes∏anego pali-
wa gazowego,

Q — iloÊç przes∏anego paliwa gazowego, wyra˝onà
w metrach szeÊciennych,

Ssg — stawk´ op∏aty sta∏ej grupowej odniesionà do
okresu rozliczeniowego, wyra˝onà w z∏otych za
jednostk´ mocy umownej,

Mp — moc umownà, wyra˝onà w metrach szeÊcien-
nych na dob´ lub w metrach szeÊciennych na
godzin´,

T — iloÊç godzin lub dób w okresie rozliczeniowym,
odpowiednio do ustalonej jednostki mocy
umownej,

3) dla stawek grupowych, w przypadku odbiorców od-
bierajàcych paliwa gazowe w iloÊci do 10 m3/h
w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy,
oblicza si´ wed∏ug wzoru:

Ocg = Szg x Q + Osg 

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
Ocg — op∏at´ za us∏ug´ przesy∏owà, wyra˝onà w z∏o-

tych,
Szg — stawk´ op∏aty zmiennej grupowej, wyra˝onà

w z∏otych za metr szeÊcienny przes∏anego pali-
wa gazowego,

Q — iloÊç przes∏anego paliwa gazowego, wyra˝onà
w metrach szeÊciennych,



Dziennik Ustaw Nr 1 — 48 — Poz. 8

Osg — op∏at´ sta∏à grupowà odniesionà do okresu roz-
liczeniowego dla danej grupy taryfowej, wyra-
˝onà w z∏otych, obliczanà w zale˝noÊci od nie-
równomiernoÊci dobowej lub godzinowej prze-
sy∏ania i odbioru paliwa gazowego w sieci roz-
dzielczej (N), ustalonà przez przedsi´biorstwo
energetyczne — na podstawie Êredniej charak-
terystyki odbioru tego paliwa dla poszczegól-
nych grup taryfowych, okreÊlonà wzorem:

N (dobowa) = (M x 365) : QR — dla nierównomier-
noÊci dobowej lub

N (godzinowa) = (M x 8760) : QR — dla nierównomier-
noÊci godzinowej,

w którym:
M — jednakowa dla ca∏ej grupy taryfowej obliczenio-

wa moc odbioru paliwa gazowego, ustalona na
podstawie Êredniej charakterystyki odbioru te-
go paliwa dla poszczególnych grup taryfowych,
wyra˝ona w metrach szeÊciennych na dob´ lub
w metrach szeÊciennych na godzin´,

QR — iloÊç przes∏anego paliwa gazowego w roku dla
danej grupy taryfowej, wyra˝ona w metrach
szeÊciennych.

§ 35. Op∏at´ za us∏ug´ magazynowania paliw gazo-
wych oblicza si´ wed∏ug wzoru:

OM = Szz x Vz + Szo x Vo + SSV x VC + SSM x MM

gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
OM — op∏at´ za us∏ug´ magazynowania paliw gazo-

wych, wyra˝onà w z∏otych,
Szz — stawk´ op∏aty zmiennej za zat∏oczenie metra

szeÊciennego paliwa gazowego do magazynu,
wyra˝onà w z∏otych za metr szeÊcienny,

Vz — iloÊç paliwa gazowego zat∏oczonà do magazy-
nu, wyra˝onà w metrach szeÊciennych,

Szo — stawk´ op∏aty zmiennej za odbiór metra sze-
Êciennego paliwa gazowego z magazynu, wy-
ra˝onà w z∏otych za metr szeÊcienny,

Vo — iloÊç paliwa gazowego odebranà z magazynu,
wyra˝onà w metrach szeÊciennych,

SSV — stawk´ op∏aty sta∏ej za zamówionà pojemnoÊç
czynnà magazynu w okresie rozliczeniowym,
wyra˝onà w z∏otych za metr szeÊcienny zamó-
wionej pojemnoÊci czynnej magazynu,

VC — zamówionà pojemnoÊç czynnà magazynu
w okresie rozliczeniowym, wyra˝onà w me-
trach szeÊciennych,

SSM — stawk´ op∏aty sta∏ej za zamówionà moc paliwa
gazowego z magazynu w okresie rozliczenio-
wym, wyra˝onà w z∏otych za jednostk´ mocy
umownej,

MM — zamówionà moc paliwa gazowego z magazy-
nu w okresie rozliczeniowym, wyra˝onà w me-
trach szeÊciennych na dob´ lub w metrach sze-
Êciennych na godzin´.

§ 36. 1. Przedsi´biorstwo energetyczne zajmujàce
si´ obrotem paliwami gazowymi dokonuje rozliczeƒ za
pobrane paliwa gazowe, na podstawie wskazaƒ uk∏a-
du pomiarowego, w okresach rozliczeniowych ustalo-
nych w taryfie lub w umowie sprzeda˝y paliw gazo-
wych:

1) z odbiorcami pobierajàcymi paliwa gazowe w ilo-
Êciach nie wi´kszych ni˝ 10 m3/h w przeliczeniu na
gaz ziemny wysokometanowy — w okresach nie
d∏u˝szych ni˝ 12 miesi´cy,

2) z odbiorcami pobierajàcymi paliwa gazowe w ilo-
Êciach wi´kszych ni˝ 10 m3/h w przeliczeniu na gaz
ziemny wysokometanowy — co miesiàc.

2. W okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
mogà byç pobierane op∏aty za paliwa gazowe w wyso-
koÊci okreÊlonej na podstawie prognozowanego zu˝y-
cia tych paliw.

3. Je˝eli w wyniku wnoszenia op∏at na podstawie
prognozowanego zu˝ycia, o którym mowa w ust. 2, po-
wstanie nadp∏ata lub niedop∏ata za pobrane paliwo ga-
zowe, przedsi´biorstwo energetyczne jest obowiàzane
zawiadomiç o tym odbiorców.

4. W przypadku powstania nadp∏aty lub niedop∏a-
ty za pobrane paliwo gazowe:

1) nadp∏ata podlega zaliczeniu na poczet p∏atnoÊci
ustalonych na najbli˝szy okres rozliczeniowy, o ile
odbiorca w terminie okreÊlonym w zawiadomie-
niu, o którym mowa w ust. 3, nie krótszym ni˝ 7 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia o nadp∏acie,
nie za˝àda jej zwrotu,

2) niedop∏ata jest doliczana do pierwszego rachunku,
ustalonego dla najbli˝szego okresu rozliczeniowego.

§ 37. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owo-
Êci w dzia∏aniu uk∏adu pomiarowego lub przyj´cia do
rozliczeƒ b∏´dnych odczytów wskazaƒ uk∏adu pomia-
rowego, które spowodowa∏y zawy˝enie nale˝noÊci za
pobrane paliwo gazowe, przedsi´biorstwo energetycz-
ne jest obowiàzane dokonaç korekty uprzednio wysta-
wionych rachunków.

2. Korekta, o której mowa w ust. 1, obejmuje ca∏y
okres rozliczeniowy lub okres, w którym wyst´powa∏y
stwierdzone nieprawid∏owoÊci lub b∏´dy.

§ 38. Przedsi´biorstwo energetyczne obni˝a od-
biorcy wysokoÊç op∏at za Êwiadczone us∏ugi przesy∏o-
we i us∏ugi magazynowania paliw gazowych w sieci
przesy∏owej lub rozdzielczej proporcjonalnie do wiel-
koÊci ograniczenia mocy umownej i czasu trwania
przerwy lub ograniczenia, a w szczególnoÊci w przy-
padku przerw lub ograniczeƒ wynikajàcych z:

1) awarii, zagro˝enia wybuchem lub wybuchu,

2) zagro˝enia po˝arem lub po˝aru,

3) prowadzenia prac zwiàzanych z usuwaniem awarii,

4) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych
lub remontowych sieci gazowych,

5) prowadzenia prac zwiàzanych z przy∏àczaniem no-
wych odbiorców lub prac przy∏àczeniowych w sie-
ci gazowej nale˝àcej do przedsi´biorstwa gazowni-
czego.

§ 39. 1. Odbiorcy przys∏ugujà bonifikaty w przypad-
ku:

1) ograniczenia ciÊnienia dostarczanego paliwa gazo-
wego poni˝ej wielkoÊci okreÊlonych w umowie,
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2) niespe∏niania przez paliwo gazowe standardów ja-
koÊciowych okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

2. Przedsi´biorstwo energetyczne jest obowiàzane
udzieliç lub odmówiç udzielenia bonifikaty w terminie
30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku przez odbiorc´; wyso-
koÊç bonifikaty okreÊla taryfa.

§ 40. W razie niedotrzymania przez przedsi´bior-
stwo energetyczne standardów jakoÊciowych obs∏ugi
odbiorców, wysokoÊç op∏at, o ile umowa sprzeda˝y
paliw gazowych nie stanowi inaczej, ustala si´ w na-
st´pujàcy sposób:

1) w przypadku odmowy udzielenia odbiorcom, na ich
˝àdanie, informacji o przewidywanym terminie
wznowienia dostarczania paliw gazowych, przerwa-
nego z powodu awarii sieci — op∏ata stanowi 1/300
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia w sek-
torze przedsi´biorstw w roku kalendarzowym po-
przedzajàcym rok wprowadzenia nowej taryfy, okre-
Êlonego w obwieszczeniu Prezesa G∏ównego Urz´-
du Statystycznego og∏aszanym w Dzienniku Urz´-
dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

2) w przypadku niepowiadomienia co najmniej
z czternastodniowym wyprzedzeniem o terminach
i czasie planowanych przerw w dostawie paliw ga-
zowych, w formie og∏oszeƒ prasowych, komunika-
tów radiowych lub telewizyjnych albo w inny spo-
sób przyj´ty na danym terenie, odbiorców zasila-
nych z sieci rozdzielczej — op∏ata stanowi 1/150
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

3) w przypadku niepowiadomienia w formie pisem-
nej, telefonicznej lub za pomocà innego Êrodka te-
lekomunikacji, co najmniej z czternastodniowym
wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych
przerw w dostawie paliw gazowych, odbiorców za-
silanych z sieci przesy∏owej — op∏ata stanowi 1/15
wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1,

4) w przypadku niepowiadomienia z tygodniowym
wyprzedzeniem odbiorców zasilanych z sieci prze-
sy∏owej o zamierzonej zmianie ciÊnienia i innych
parametrów majàcych wp∏yw na wspó∏prac´ ru-
chowà z siecià — op∏ata stanowi 1/30 wynagrodze-
nia, o którym mowa w pkt 1,

5) w przypadku odmowy odp∏atnego podj´cia stoso-
wnych czynnoÊci w sieci dla umo˝liwienia bez-
piecznego wykonania przez odbiorc´ lub inny pod-
miot prac w obszarze oddzia∏ywania tej sieci —
op∏ata stanowi 1/30 wynagrodzenia, o którym mo-
wa w pkt 1,

6) w przypadku nieudzielenia na ˝àdanie odbiorcy in-
formacji w sprawie zasad rozliczeƒ oraz aktualnych
taryf — op∏ata stanowi 1/300 wynagrodzenia,
o którym mowa w pkt 1,

§ 41. 1. W przypadku gdy paliwo gazowe jest po-
bierane niezgodnie z warunkami okreÊlonymi w umo-
wie, przedsi´biorstwo energetyczne mo˝e obcià˝yç
odbiorc´ op∏atami w wysokoÊci dwukrotnoÊci cen
i stawek op∏at, okreÊlonych w taryfie dla danej grupy
odbiorców.

2. W przypadku gdy paliwo gazowe jest pobierane
bez zawarcia umowy sprzeda˝y, za ka˝dà jednostk´ tak

pobranego paliwa gazowego przedsi´biorstwo ener-
getyczne obcià˝a pobierajàcego op∏atami za nielegal-
nie pobrane paliwa w wysokoÊci pi´ciokrotnoÊci cen
i stawek op∏at, okreÊlonych w taryfie dla odbiorców
danej grupy.

3. Op∏aty, o których mowa w ust. 1 i 2, oblicza si´
dla ca∏ego nie obj´tego przedawnieniem okresu udo-
wodnionego pobierania paliw gazowych.

§ 42. W przypadku nielegalnie pobranego paliwa
gazowego, którego iloÊci nie mo˝na ustaliç, do oblicze-
nia op∏aty za nielegalnie pobrane paliwo przyjmuje si´:

1) dla odbiorców pobierajàcych paliwa gazowe w ilo-
Êci nie wi´kszej ni˝ 10 m3/godzin´ w przeliczeniu
na gaz ziemny wysokometanowy — iloczyn Êred-
niodobowego poboru paliwa wyznaczonego na
podstawie mocy zainstalowanych odbiorników
i iloÊci dób udowodnionego trwania nielegalnego
poboru,

2) dla odbiorców pobierajàcych paliwa gazowe w ilo-
Êci wi´kszej ni˝ 10 m3/godzin´ w przeliczeniu na
gaz ziemny wysokometanowy — iloczyn mocy
umownej i iloÊci godzin trwania udowodnionego
nielegalnego poboru lub iloczyn sumy maksymal-
nego poboru przez zainstalowane odbiorniki pali-
wa gazowego i iloÊci godzin udowodnionego trwa-
nia nielegalnego poboru, 

o ile umowa sprzeda˝y paliw gazowych lub umowa
o Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych nie stanowi inaczej.

§ 43. Je˝eli nie mo˝na ustaliç okresu nielegalnie
pobieranego paliwa gazowego, przyjmuje si´ do obli-
czenia op∏aty za nielegalnie pobrane paliwo zrycza∏to-
wane iloÊci okreÊlone w taryfie, o ile umowa sprzeda-
˝y paliw gazowych lub umowa o Êwiadczenie us∏ug
przesy∏owych nie stanowi inaczej.

Rozdzia∏ 5

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 44. Taryfy, obowiàzujàce przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie usta-
wy — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 48, poz. 555) i do-
stosowane w zakresie op∏aty za przy∏àczenie i op∏aty za
Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych do przepisów art. 7
ust. 5 i art. 45 ust. 5 ustawy nie póêniej ni˝ w terminie
30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia, obowiàzujà nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 marca
2001 r.

§ 45. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki z dnia 6 grudnia 1999 r. w sprawie szczegó∏owych za-
sad kszta∏towania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeƒ
w obrocie paliwami gazowymi, w tym rozliczeƒ z indy-
widualnymi odbiorcami w lokalach (Dz. U. Nr 102,
poz. 1188).

§ 46. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff


