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2) po upływie 14 dni od doręczenia odbiorcy rachunku lub 

od terminu płatności rachunku okresowego - w wy
padku wymienionym w pkt 5. 

3) na wniosek właściwego terenowego organu administra
cji państwowej - w w yp3dku wymienionym w pkt 6. 

4) po upływie 14 dni od doręczenia odbio rcy zdwiadomie
nia lub bl ankietu umowy - w wypadkdc h wymienio
nych w pkt 3,, 7 i 11. 

3. W wypadkach określonych w ust. wstrzyman ie do
starczania energii elektrycznej na potrzeby jednostek orga
nizacyj nych resortu obr ony narodowej oraz niektó rych 
jednostek orga nizacyjnych podległych Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych następuje zgodnie z porozumieniem do
stawcy z właściwym organ em (jednostką nadrzędną od
biorcy) w resorcie obrony narodowej i w resorcie spraw 
wewnętrznych. 

4. Przepisu ust. I pkt 5 nie stosuje siG z powodu zalega
nia z zapłatą należności ' za energię elektryczną dostarczaną 

dla obiektów związanych z obronnością kraju. obiektów 
użyteczności publicznej oraz dla obiektów o szczególnym 
znaczeniu. jak również za energię elektryczną niezbędną do 
utrzymania w ruchu odbiorn ików, których działanie jest ko
nieczne ze względ u na bezpieczeństwo ludzi lub urządzeń . 

Dosta wca jest obowiązan y jednak zawiadomić niezwłocz

nie jednostkę nad rzędną odbiorcy zaleg a jącego z zapłatą 

należności za ene rgię elektryczną oraz podjąć niezbędne 

działanie zmierzające do wyegzekwowania od odbiorcy 
zaległych należnoś ci za energię elektryczną . 

5. O wstrzymaniu d os tarczania energii elektrycznej na 
potrzeby jednostek gospodarki uspołecznionej z przycżyn, 
o których mowa w ust. I pkt 1-4. dostawca jest obowiąza
ny zawiadomić niezwłocznie jednostkę nadrzędną odbiorcy. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe. 

§ 18. Warunki dostarczania energii elektrycznej z elek
trowni przemysłowych do wspólnej sieci . elektrycznej. jak 
również zasady i warunki wymiany ene rgii elektrycznej 

pomiędzy zakładami energetycznymi powołanymi do zawo
dowego d ostarczani a tej energii określają odrębne prze
pisy. 

§ 19. 1. Umowy o dostarczan ie energii e le ktrycznej 
zawarte zgodnie z przepisami obo wiązującymi p rzed dniem 
wejścia w życie niniejszego zarządzenia zachowują waż

ność . 

2. Umowy z odbio rcami za liczonymi do II grupy. któ
rzy zgodnie z ich wnioskami opłacać będą n ależności za 
energię elektryczn ą w sposób określony w § 9 ust. 3. po
winny być uzupełni one w d rodze za warcia aneksu do umo
wy wed ł ug wzo ru ustalonego przez Min is t ra Energetyki 
i Energi i Atom owej. 

§ 20. 1. System rozliczeń za energię e lektryczną. 

o którym mowa w § 9 liSt. 2. będzie wprowadzany sukce
sywnie w okresie do końca 1980 r. 

2. [j·o czasu wp ro wadzenia systemu rozliczeń. o któ
rym mowa w ust. L dla odbiorców zaliczonych do grupy II 
z urządzeniami elektroenergetycznymi o mocy za instalo
wanej w odbiornikach poniżej 50 kW dopuszcza się okreś
lanie przez dostawcę wysokości opIat z tytułu należności 
za energię elektryczną na podstawie zużycia tej energii. 
przewidywanego na podstawie jej rzeczywistego zużycia 
w okresie bezpośrednio poprzedzającym bieżący okres 
obliczeniowy. z ewentualnym uwzględnieniem zmian sezo
nowych. 

3. W okresie wdrażania systemu rozliczeń. o których 
mowa w ust. 1. dostawca jest obowiązany zapewnić wzmo
żone kontrole wskazań liczników oraz prawidłowości roz
liczeń. 

§ 21. Traci moc zarządzenie Ministra Górnictwa i Ener
getyki z dnia 8 października 1970 r. w sprawie warunków 
dostarczania energii elektrycznej (Monitor Polski z 1970 r. 
Nr 37. poz. 279 i z 1976 r. Nr 6. poz. 31). 

§ 22. Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem 15 maja 
1978 r. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA GÓRNICTWA 

z dnia 3 maja 1978 r. 

w sprawie warunków dostarczania paliw gazowych. 

Na podstawie art. . 4 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 
1962 r. o gospodarce paliwowo-energetycznej (Dz. U. 
z 1962 r. Nr 32. poz. 150 . . z 1971 r. Nr 12. poz. 117 i z 1976 r. 
Nr 12. poz. 71) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 9 lipca 1976r. w sprawie'ok:r.ełlenia za- ' 
dań wynikających z ustawy o gospod-arce ' paliwowo-ener 
getycznej,któte przechot!-zą · ~o 'zak:resu dzia·lahi.aMłnistrów 

Energetyki j ' Energii Atomowej. ' GÓmktwa·'oraz -Gospoclar;. 
j{i Materialowej , (Dz; U. Nr 27. poz. 155) . zdfzą.uza się. co · na~ 

. Jtępuje: 

Rozdział 

Przeplsyogólne. 

§.. 1.. Zarządzenie ustaia warunki dostarczania paiilir 
gazo·wych. 

.~ 2. I. -Dostarczanie paliwgazQwych następuje zgod
nie z ·orzepisami. niniejszego zarządzenia. po zawarciu przez 
~t r.o ny umowy . weclług wzorów ustalonych przez Ministra 
GÓrnictwa.\Vzory umów stanow i ą odrębne wydawnictwo • 
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2. Umowa może być zawarta po spełnieniu wymagan 
określonych przepisami w sprawie zasad przyłączania do 
wspólnej sieci urządzeń do wytwau.an!:l, przetw ctr za:lid, 
przesyłan ia. rozdzielania i odbioru paliw gazowych. wy
danymi na podstawie art. 7 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. 
o gospodarce pdliwowo-enelgetycznej (Dz. U. z 1961 r. 
Nr 32. poz. ISO, z 1971 r. Nr 12. poz. 117 i z 1976 r. Nr 12, 
poz. 71). 

§ 3. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o : 

l) pluducencie - na-leży przez to rozumieć przedsiębior
stwo (zaklad) wydobywające lub wytwarzające paliwa 
gazowe. 

2) dystrybutorze - . należy pf'lez to rozumieć przedsię
. bi orstwo (zakład) dostarczające paliwa gazowe odbior

com lub prowadzące działalność handlową w Ulkresie 
sprzedaży paliw gazowych. 

3) dostawcy - należy przez to rozumieć dystrybutora lub 
producenta dosta rczającego paliwa gazowe odbiorcom. 
a tRkże odbiorcę. który za zgodą dystrybutora odprze
daje część pobieranych paliw gazowych innym odbior
com. 

4) odbiorcy - należy przez to rozumieć jednostkę (osobę) ' 

pobierającą paliwa gazowe na własne potrzeby. a za 
zgodą dystrybutora także do odprzedaży innym od
biorcom. 

§ 4. I. Odbiorców dzieli się na trzy grllpy: 

l) grupa I - odbiorcy zamawiający lub pobierający 

m iesięcznie paliwa gazowe w ilośc i p rze
kraczającej 20.000 mi, 

2) grupa II - odbiorcy zamawiający lub pobierający 

miesi ęcznie paliwa gazowe w ilości do 
20.000 ma (włącznie), z wyjątkiem odbior
ców grupy m. 

3) grupa III - osoby fizyczne zamawiające lub pobiera
jące paliwa gazowe w ilo ści do 20.000 mS 

(włącznie) miesięcznie na potrzeby go
spodarstwa domowego. 

2. Jeżeli ciśnienie robocze paliwa gazowego przed 
urządzeniem pomiarowym przekracza 776 mm słupa rtęci. 
dla określenia ilości pobieranego paliwa gazowego, decy
dującej o zaliczeniu odbiorcy do jednej z t rzech grup. do
konuje się przeliczenia ilości ma na ciśnienie 760 mm slu
pa rtęci. 

§ 5. 1. Umowy wieloletnie. roczne i na czas nle ozna
czony są zawierane na wniosek odbiorcy. 

2. Umowy wieloletnie są zawie rane pomiędzy dostaw
cami a odbiorcami grupy I co najmniej na jeden rok przed 
okresem, który ma być objęty umową, a umowy roczne co 
najmnie j na 60 dni przed rozpoczęciem roku kalendarzo
wego. który ma być objęty umową . 

3. Umowy na czas nie oznaczony są zawierane pomię
dzy dostawcami a odbiorcami grupy II i III. 

§ 6. 1. Rozliczenia z tytułu dostarczania paliw gazo
wych są dokonywane zgodnie z' obowiązującymi przepisa
mi taryfowymi. 

2. Podstawę do ohiiczenia należności za paliwa gazo
'we, pobrane w okresieobrachunk.owym. jeżeli umowa nie . 
stanowi lnaczej. stanowią wskazania rozliczenIowych przy
rządóW . poIltiarowych. z~egali-zowanych < i ,zaplombo.wa-. . 

~ . . _ nych pr iĆez :organy. dclin-iuis.tracjt miar or-az :l abelpieczOl~ych 
, .• .. , ·- .plombami. przez d05-ta,wcę. '. ' .~, 

3. Terminy i sposób odczytywania wskazan rozlicze
niowych przyrzcjdów pomielrowych oraz sposób inkasowa
nia nale7, ności za dosta rczane paliwa gazowe określa: 

I) umowa - dla odbiorców grupy l i Ił. 

2) dostcwca - dla odbiorców grupy III. 

4. Odbiorcy ~FuPY. fI i 111, dla których prowadzone są 
wspólne r()zliczenla za enery i (~ elektryczną i pelli wa gazo
we przez przedsi ę biO rstwa p,ldlegle Ministrowi Ene rgetyki 
i Eneryii Atomowej, są ubowiązani do wnoszenia na żądd
nie jednostki organizacyjnej prowadzącej rozliczenia i w 
terminach przez nią ,ustalonych oKresowych dwumiesięcz
nych opłat z tytuliI należności za paliwa gazowe, Okresowe 
dwumiesięczne Op/dty. zwane dalej .. op/atami zalIczkowy
mi". wnllsi się w zryczałtowdnej wysokości. określonej 

przez jednostkę organizacyjną prowadzącą rozliczenia nd 
podstawie ilosci paliw gu.zowych zllżytych prżez danego 
odbiorcę lub gCllpę odb iorców w okresie ubiegłym. Na 
wniosek odbiorcy jednostka ta obowiązana jest do spro
stowania wysokości opłat zaliczkowych, jeżeli różni si t) ona 
więcej niż o 200/0 od przeciętnej należności za pali wa gazo
we faktycznie zużyw.ane w okresie obliczeniowym. Osta
teczne rozliczenie nale:i,ności za pa liwa gazowe. uwzg lę ,l 

niające wskazania pTZyrządów pom iarowych Of az wniesio
ne opIaty zaliczkowe. 'powinno by c dokonywane nie r'la
dzi e j niż raz nd 12 mi es i<;cy. 

5. Nadplata Iltb niedopłata. wynikająCd z rozliczenia. 
o którym mowa w ust. 4, uwzględniana bc.;dzie według na
stępujących zasad : 

l) odclpł ćłta podlega zaliczeniu na poczet ustalonych na 
n ajbliższy okres obliczeniowy OpliJt zuliczkowych. chy
ba że odbiorca · w te rm inie 7 dni .od zawiadomienia go 
o nadpłacie zażąda jej zwrotu w całości, 

2). niedopł a t a doliczana jest cIo pie rwszej, ustalone j d la 
n<ljbliższego okres\l obliczeniowego, opłaty zaliczko
wej; w uzasadnionych wypadkac h jednostka organi. 
zacyjna prowadząca rozliczenia może uwzględnić k wo.' 
tę niedopłaty w więcej niż jednej opłacie zaliczkowej, 
ustalonej dla danego okresu obliczeniowego. 

6. Odbiorcy. o których mowa w ust. 4. mogą za zgodą 
jednostki organizacyjnej p rowa dzącej rozliczenid l w ter
minach przez nią określonych opłacać należnQści w kwo
cie odpowiRtlajijcej r'leczywi s temu zużyciu paliw gaw· 
wych, obliczanemu na podstawie wskazal'l przyrządów po
mia rowych odczytywa nych p rlez odbiorcę w dl\.iu wplóty 
lub w dnili poprzedzającym wplulę . 

7. O wszelk ich zmianach formy rozliczeń z tytuł u do
starczania paliw gazowych oraz te rminó w i sposobu odczy
tywania wskazali rozliczeniowych przyrzqdów pomiaro- , 
wych u odbiorców grupy II i III dostawca lub jednostka 
prowadząca rozliczenia jest 01.JOWiąZ1H13 zawiadomić t ych 
odbiorców za pośrednictwem przedstawiciela dostawcy 
(przy doręczaniu ostatniego rachunku przed zmianą) albo 
lil pomoc,! środków masowego p rzekazu lub w inny sposób 
przyjęty w danej miejscowości. 

8. Za kontrolę działalności l legalizację rozliczenio
wych przyrządów pomiarowych zainstalowanych II odbior
cy I stanowiących własność dostawcy jest odpowiedzialny 
dostawca. 

9. Odbiorca, w którego pomieszczeniach znajdują się 
. f07.liczeniowe przyr7.ądy pomiarowe,' obowiązany jest do; 

l} lah!?zpi·ecze nia przy.rzątlów przed zniszczeniem I uszko
·' dzenhm, 
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2) pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających 
z uszkodzenia. zniszczenia lub utraty przyrządów. chy
ba że uszkodzenie nastąpiło wskutek naturalnego zu
życia. 

3) zachowania w sŁanie nie naruszonym plomb nałożo
nych na przyrządach, 

4) niedokonywania tez wiedzy i zgody dostawcy zmian 
i regulacji · w układach tych przy rządów. 

10. Jeżeli rozliczeniowe przyrządy pomiarowe znajdu
ją ' się poza pomieszczen iami odbiorcy, do przestrzegania 
przepisów liSt. 9 obowiązany jest za rządca budynku (obiek
tu) ~ w któ rym te przyrządy się znajdują. 

11. W razie zastlzeżeń co do prawidłowości wSKclZań 
odbiorca może zażądać od dostawcy sprawdzenia rozlicze
niowych przy rządów pomiarowych. 

12. Dostawca oblJwiązany jest w terminie 7 dni od da
-ty zg ł oszen ia. żądania (ust. II) ' p rzeprowadzić kontrolę zain-
-stalowanych u odbior.cy rozliczeniowych przyrządów po-
mld l (JW ycl1 i w razie potrzeb y doko!ldc wymian y t ych przy
rządów. 

13. Odbiorca pokrywa koszty związane ze ·sprawdze
n ie m rozl iczeniowego p rzyrząd u pomialOwego jedynie 
wówczas. gdy nie upłynął termin ważności legalizacj i 
s pr awdzanego przyrząd u i nie stwierdzono błędów wska
zal'l wi (~kszych od określonych przepisami dla danej klasy 

. c nk. l ad noś ci ani też nie stwierdzono innych wad powodu
j ących nieprawidlowe działanie rozliczeniowego przyrzą

-d eJ pomiarowego. 

§ 7. Po stwierdzeniu nieprawidłowości wskazań przy
rządu pomiarowego dostawca jest obowiązany przeprowa
dzić rozliczenie z odbiorcą, przyjmując za podstawę tego 
rozliczenia zużycie paliw gazowych w analogicznych wa
runkach odbioru w poprzednich okresach obrachunkowych. 
Sprostowanie przez dostawcę rachunku (faktury), które po
winno być przeprowadzone przy najbliższym fakturowilniu 
na l eżności . obejmuje okres pobierania paliw gazowych od 
począ tku okresu obrachunkowego, w którym zgłoszono 

niep raw idł owości wskazań lub za żąda no sprawdzenia roz
liczeniowego przyrządu pomiarowego. Jeżeli zostanie udo
wodnione. że błędne obliczanie należności trwało dłużej, 

wówczas należność koryguje się za cały okres nie objęty 
prze da wnieniem. 

§ 8. I. Za nielegalne pobieranie paliw gazowych uwa
Żil się: 

l) pobieranie tych paliw: 

a ) bez zawarcia urnowy z dostawcą, 

b) w wyniku samowolnego przyłączenia się do sieci 
gazowej dostawcy. 

c) przy samowolnym. całkowitym lub Cz~sclOwym po
minięciu rozliczeniowego p rzyrządu pomiarowego, 

d) w il ościach większych od wskazań rozliczeniowego 
przyrządu pomiarowego, np. na skutek silmowolne
go' przerobienia lub celowego uszkodzenia przyrzą
du a.lbo celowej zmiany jego wskazań. 

2) d ,y v,r, nie pal iw TIazowych nie7.!Jodniez warl1nkam i 
umow y. 

----- _._ - --- _ ._ - -- --

2. W razie stwierdzenia nielegalnego pobierania paliw 
gazowych należność oblicza się według stawek taryfowych 
p o wiE~ kszon ych d wu krotnie. 

3. Obliczenia ilości nielegalnie pobranych paliw ga
zowych dokonuje dostawca według nominalnej mocy o~

biorników zainstalowan ych u odbiorcy bądż przepustowoś
ci p rzewodów doprowadzających w czasie przeprowadza
nia kontroIiza cały czas udowodnionego nielegalnego po
bierania paliw gazowych, z uWl.ględnieniem term inów 
przedawnienia roszczeń. 

4. W razie gdy okresu nielegalnego pobierania paliw 
gazowych nie można ustalić. należność oblicza się za jeden 
rok wste cz, a w odniesieniu do odbiorców przyłączonych 
do sieci gazowej w ciągu ostatniego roku - od daty przy
łączenia do sieci. 

5. Ujawnienie nielegalnego pobierania paliw gazowych 
.powinno być stwierdzone protokołem, sporządzonym p rzy 
udz iale lub w obecności pob'ierającego lub jego przedsta
wiciela. 

6. W razie ujawnienia nielegalnego pobie ra nia paliw 
gazowych dostawca może wstrzymać ich dopływ, Wzno
wienie dostarczania pali w gazowych następuje po uregulo
waniu przez pobierając ego należności określonych prZf"~ 

dostawcę i zawarciu przez strony urnowy, zgodnie z posta
nowieniami niniejszego zarządzeniil. 

§ 9. 1. Przy dostarczaniu paliw gazowych dopuszcza 
się stosowanie przerw i ograniczeń na zasadach określo

nych w zarządzeniu. 

2. Przerwanie dostarczania paliw gazowych może na
stąpić w razie: 

1) awarii, zagrożenia wybuchem, pożarem lub zagrożenia 
.życia ludzkiego, 

, 2) nielegalnego pobierania paliw gazowych, 

3) prowadzenia prac związanych z usuwaniem skutków 
awarii, 

4) wykonywania planowanych prac konserwacyjnych lub 
. 'remontowych przy urządzeniach gazowniczych, 

5) prowadzenia p rilC związanych z przyłączeniem no
wych odbiorców. 

3. Ograniczenie w dostarczaniu paliw gazo wych 
(zmniejszenie ilości dostarczanych paliw gaZOWyCh) może 
nastąpić w razie: 

i) prac związanych z usuwaniem skutków awa ri i. 

2) planowanych p ra c konserwacyjnych lub remontowych 
przy urządzeniach gazowniczych, 

3) prac związanych z p r zyłączeniem nowych odbiorców 
lub prac prze ł ączen iowych w sieci gazowej d ostawcy, 

4) wystąpienia niedoborów paliw gazowych i wp rowa
dzenia przez Zjednoczenie Górnictwa Naftowego i Ga
zownictwa planu ogrćlniczen w dostarczaniu pali.w ga
zowych. 

4. Przy dostarua niLl odbiorcom na podstawie odrębnej 
urnowy paliw gazow ych do odbiorników dWllpaliwo',vych 
w zak resie p rz.erw l ub og r'dniczei'1 stosuje s i ę do.dillkowo 
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postanowienia tej umowy. Zawarcie odrębnej umowy może 
nastąpić po uzgodnieniu z Państwowym Inspektoratem Go
spodarki Paliwowo-Energetycznej. 

5. Niezależnie od przerw i ograniczeń określonych ' w 
ust. 2. 3 i 4 dostawca. po uprzednim zawiadomieniu odbior
cy. może: 

l) przerwać lub ograniczyć dostarczanie paliw gazowych 
w razie: 

al dwukrotnego celowego niedopuszczenia (w odstę

pie dwudniowym) upoważnionego przedstawiciela 
dosta wcy do rozliczeniowego przyrządu pomiaro
wego. zainstalowanego w obiekcie odbiorcy gru
py L II i III. 

b) niezawiadomi e nia dostawcy o zerwaniu lub uszko
dzeni u plomb na rozliczeniowym przyrządzie po
miarowym. 

c) pobierania paliw gazowych w sposóbzaklócający 
dostarczanie tych paliw innym odbiorcom. 

d) nieLtlszczenia należnośc i za pobrane paliwa gazo
we w ciągu 14 dpi od doręczenia odbiorcy rachun
ku lub od terminu płatności rachunku okresowe'go. 

' 2) ograniczyć dostarczanie paliw gazowych w razie : 

a) pobierania bez zgody dostawcy okręsowo lub go
dzinowo wi ę kszych il oś ci paliw gazowych nii 
określono w umowie. 

bl odprzed aży paliw gazowych innym odbiorcom bez 
zgody dostawcy. 

§ 10. L Przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu pa
liw gazowych dla jednostek organizacyjnych resortu obro
ny narodowej mogą być wprowadzone po uprzednim poro
zumieniu się dostawcy z Wojskową Inspekcją Paliwowo
Bnerget yczną. 

2. Przepisu -ust. nie stosuje się do przerw określo-
nych w § 9 ust. 2 pkt I. 

§ \ '1. 1. Dostawca jest obowiązany do: 

l) dostarczania , paliw gazowych zgodnie z warunkami 
określonymi umową. 

2) niezwłocznego likwidowania nie zawinionych przez 
odbiorców przerw i zaklócen w dostarczaniu paliw ga
zowych. 

3) niezwłocznego zawiadamiania odbiorców o przerwach 
w dostarczaniu paliw gazowych z przyczyn określonych 
w § 9 ust. 2 pkt l. 

4) udzielania informacji o przewidywanych terminach 
przywrócenia normalnych warunków dostarczania pa
liw gazowych w razie występowania zakłóceń w ich 
dostarćzaniu. 

2. Przed wprowadzeniem przerw lub ograniczeń w do
starczaniu paliw gazowych z przyczyn podanych w § 9 
ust. 2 pkt 4 i.s oraz ust. 3 pkt 2 i 3: 

1) ą) dostawca uzgadnia na piśmie z odbiorcami grupy I 
termin przerwy lub ograniczenia. z tym że ' uzgod
nienie powinno nastąpić nie póżniej niż na 30 dni 
przed terminem przerwy lub ograniczenia. jeżeli 
umowa nie stanowi inaczej. ' . 

bl w razie gdy odbiorca grupy I nie uzgodni terminu 
przer wy lub ograniczenia na 7 dni przed terminem ' 
wskazanym przez dostawcę. termin ten ustala do
stawca. zawiadamiając o tym odbiorcę co najmniej 
na 24 godziny przed wprowadzeniem przerwy lub. 
ograniczenia. 

2) dostawca zawiadamia odbiorców grupy II i III o za
mierzonym wprowadzeniu przerwy lub ograniczeń nie 
póżniej niż na 7 dni przed terminem przerwy lub og ra
niczenia. jeżeli umowa z odbiorcą grupy II nie stanowi ' 
inaczej. 

§ 12. Odbiorca jest obowiązany do: 

l) odbierania i używania paliw gazowych zgodnie z wa
runkami określonymi umową. 

2) zapewnienia upoważnionym przedstawicielom do
stawcy: 

a) dostępu do rozliczenio wych przyrządów pomiaro
wych znajdujących się w obie kcie odbiorcy. 

b) możności przeprowadzania kontroli dotrzymania 
warunków umowy oraz prawidłowości rozlicze!l. 

c) możności wykonywania prac związanych z eksplo
atacją urządzeń gazowniczych dostawcy. znajdują
cych się w obiekcie odbiorcy. 

Rozdział 2 

Warunki dodatkowe dostarczania paliw gazowych 
'odbiorcom grupy I. 

§ 13. Niezależnie od obowiązków określonych w roz
dziale t dosta wca jest obowiązan y do: 

l) uzgadniania z odbiorcą planu remontów urządzeI'l po
wodujących zasadnicze zmiany w ilości dostarczanych 
paliw gazowych. 

2) współdziałania z odbiorcą w zakresie przystosowania 
urządzell służąc ych do przesyłania i rożdzielania pali w 
gazowych do warunków zaistniałych u odbiorcy. 

§ 14. Niezależnie od obowiązków określonych w roZ
dziale l odbiorca obowiązany jest do: 

/ 

1) przystosowania urządzeń służących do odbierania pa
liw gazowych do nowych warunków zaistniałych u do
stawcy. a w szczególności w razie przeprowadzenia 
przez dostawcę zmiany parametrów lub -rodzaju do
starczanych paliw gazowych w terminie uzgodnionym 
z dostawcą. 

2) realizowania nakazanych przez Zjednoczenie Górnic
twa Naftowego i Gazownictwa ograniczeń w odbiera
niu paliw gazowych, 

3) uzgadniania z dostawcą planu remontów urządzeń po
wodujących zasadnicze zmian y w odbieraniu pa li w ga
zowych. 

4) niezwłocznego informowania dostawcy o zakłóceniach 
W odbieraniu paliw 'gazowych. które ' nio,gą powodo
wać zakłócenia 'w pracy urządżeńdostawcy, 
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5) bieżącej l!:.ontroli rozliczeniowych przyrządó wpomia
rowych i natychmiastowego. iąwiadamiania .dostawcy 
o zauważonych . usterkach i nieprawidłowośCiach po
miaru, 

6) zakupienia i zainstalowania na wlasn y koszt roz. licze
niowego p rzyrządu pomiarowego. 

§ 15. 1. W razie odbierania paliw gazowych z jednej 
stacji redukcyjno-pomiarowej przez dwóch 1Llb więcej od
biorców dostawca w umowie zawieranej z każdym z od
biorców może zastrzec sobie pra wo zwrotu od odbio rców 
pobie rających paliwa gazowe niezgodnie z umową kwot 
wypłaconych innym odbiorcom po bierającym paliwa gazo
we zgodnie z umową z tytułu lIdokllmentowanych strat po
niesi onych w związku z zakłóceniami w ci ą głości dostar
czania paliw gazowych o okre ślonych w umowie pa rame
trach. 

2. Zwrot wypłaconych kwot obciąża odbiorców pro
porcjonalnie do stopnia przekroczenia przez nich warun
ków umownych, . w których wyniku u innych odbiorców 
wystą'piły zakłócenia w ciągłości dostarczania. 

Rozdz i ał 3 

Warunki dodatkowe dostarczania paliw gazowych 
odbiorcom grupy II. 

§ 16. Niezależnie od obowiązków określonych w roz
rl7ia .e l dos tawca jest obowiązany do: . 

l) pisemnego za widdamiania odbiorców o planowanej 
zmiilnie j a k ości lub rodzaju dostarcz'lnych paliw ga
zowych o ra z konieczności przystosow ania urządzeń 

sl..lzc;cych do odbierania paliw gazowych do nowych 
"" J runków w te rminach umożl iwiających przygotO'wa
n le s ip. odbiorców do wprowadzanych zmian, 

2) za wi adamiania odbiorców, za pomocą dostępnych 

środków ł ,!c zności lub środków masowego przekazu 
a lbo w inn y sposób przyjęty W danej miejscowości, 

f) przerwach i ograniczeniach w dostarczaniu paliw ga
zowych, 

. 3) zakupienia i zainstal owania u odbiorcy rozliczenio
wego p r zy rząd u pomi a rowego o maksymalnym natęże
niu p rzepływu gazu poniżej 10 m3!h (wyłącznie) na 
wbsny koszt. 

§ 17. Ni eza l eż nie od obowiązków określonych w roz
dziale l oobio rca jest obowiązany do: 

l) p rzystos owa nia urządzeń służących do odbierania pa
liw gazo wych do nowych parametrów lub rodzaju pa
li w gazow ych albo wymiany tych urządzeń w terminie 
\I z~Jod [)iClnym z dostawcą, 

2) uzgadn ian ia z dostawcą nowych warunków dostarcza
ni a paliw gazowych, jeśli miesięczne zużycie tych pa~ 
liw przek roczy il oś ć ok reś loną umową, 

31 n i ezwł ocznego zawiadami ani a dostawcy o zakłóceniach 
w ()dbieraniu pa li w gazo wych oraz o ulatnian iu się 

gdZll, 

4) pokrycia kosztów żakupienia .i zainstalowania rozli
czenio\<{ego przyrządu pomiarowego om,aksymalnym 
n a tężeniu przepływu gazu od 19. m8/h. 
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Rozdział 4 

Warunki dodatkowe dostarczania paliw gazowych · 
odbiorcom grupy III. 

§ 18. Niezależnie od obowiązków określonych w roz
dziale 1 dostawca jest obowiąza ny do: 

I) zawiadamiania odbiorców, za pomocą środków maso
wego przekazu lub w inny sposób przyjqty w danej 
miejscowości . o prze rwach i og raniczeniach w dostar
czaniu paliw gazowych, 

2) zakupienia i za instalowania li od biorcy rozlicze ni owe
go przyrządu pomiarowego na własny koszt. 

§ 19. I. Niezależnie od obowiązków okreś lonych w 
rozdziale l odbiorca jest obowiązany do niezwł ocznego za 
wiadamiania dostawcy o wsz ystkich niepr-awld ł owościach 

i zakłóceniach w odbieraniu i używaniu paliw gazowych 
oraz o ulatnianiu się <jdZU. 

2. Odbiorca jest obowiązany udostępnić urządzenia 
instalację gazową w celu dokonarii.:l kontroli sposobu 

używania gazu na każde żądanie dostawcy. 

Rozdział S 

Warunki dostarczania paliw gazowych 
dystrybutorowi przez producenta. 

§ 20. Dostarczanie paliw gazowych dystrybu torowi 
przez producenta odbywa S lę: . 

1) na podstawie umów wieloletnich i rocznych zaw iera
nych na wniosek dystrybutora, p rzy cz ym umowy wi e
loletnie zilwierane są co najmniej na jeden lOk przed 

'-""; okresem, który ma być objęty umową. a umowy roCz
ne - co r,ajmniej na 90 dni przed rozpoczęciem rO Au 
kalendarzowego, który ma być objęty umową, 

2) zgodnie z warunkami określonymi w § 6 ust. I i 2, 
ust. 3 pkt t. ust. 8-10, § 9 ust. 1, ust. 2 pkt I. 3 i 4, 
ust. 3 pkt 1 i 2, § 11. § 12 oraz w niniejszym rozdziale. 

§ 21. 1. Niezależnie od obowiązków ok reś lonych w 
§ 20 producent jest' obowiązany: 

l) uzgadniać ~ dystrybutorem terminy planow an ych 
przerw lub ograniczeń w dostarczaniu paliw gazowych, 

2) dokonywać pomiarów ilości dostarczonych paliw ga
zowych oraz pomiarów jakości dostarczanych pa liw 
gazowych i bieżąco informować dystrybut ora o wy
nikach tych pomiarów, jeżeli umowa nie stanowi ina
czej, 

3) umożliwiać dystrybutorowi wgląd do rozliczeniowych 
przyrządów pomiarowych i materiałów stanowiących 
podstawę do rozliczeń za d ostarczane pali wa gazo we 
oraz umożliwiać kontrolę prawidłowości wsk a zań tych 
przyrządów, 

4) niezwłocznie informować dystrybutora o prze widywa
nych terminach przywrócenia normalnych warunków 
dostarczania paliw gazowych w razie występowania 

zakłóceń w ich dosta rczan iu, ' 

5) uzgadniać z dystrybutorem zmiany warunków clos tar
.czania paliw gazowych. w szczególności wymag a jące 
przystosowania do nowych warunków urządzeIi służą
cych do przesyłania i . rozdzięlani a pa liw gazowych. 
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2. Za zgodą producenta pJdstawę do obliczania należ
ności za dostarcżane paliwa gazowe stanowić mogą wyniki 
pomiarów dokonanych przez dystrybutora jego przyrzą

dami. 

§ 22. Niezależnie od obowiązków określonych w § 20 
dystrybutor jest obowiązan y: 

1) niezwłocznie zawiadamiać producenta o przerwach 
i zakłóceniach w odbieranill pali w gazowych, 

ności za paliwa gazowe na podstawie zużycia tych pa~ 
liw przewidywanego na podstawie jego rzeczywistego 
zużycia w okresie bezpośrednio poprzedzającym bieżą
cy okre·s obliczenia z ewentualnym uwzględnieniem 

zmian sezonowych, 

2) w okresie wdrażania tego systemu rozliczetl jednostka 
organizacyjna prowa clząca rozl.iczenia jest obowiązana 
zapewnić wzmożone kontrole wskazail przyrządów po
miarowych oraz prawidłowości rozliczeń. 

§ 24. 1. Zarządzenie nie dotyczy gazów płynnych. 
,o , " 

2) niezwłocznie likwidować przerwy i zakłócenia w od
bieraniu paliw gazowych oraz bieżąco informować pro
ducenta o p rzewidywanych terminach przywrócenia 

- -normalnych war unków odbioru paliw gazowych, 

3) :wspóld~i'ała:ć . z producentem w zakres ie p rzystosowa
nia. urządzel1 służących do przesyłania i rozdzielanLa 
paliw ga-zowych d o warunków zaistniałych u produ
centa. 

2. Zar ządzenie nie dotyczy dostarczania do wspóln(!j 
si eci gazowej importowanego gazu ziemnego, jak również 
d.ostarczania paliw gazowych . przez.. jE'dnostki organizacyj- ,. 
ne Zjednoczenia GÓrnictwa Naftowego i Gazownictwa in
nym jednostkom organizacyjnym tego Zjednoczenia. 

Rozdział 6 

Przepisy przejściowe I końcowe. 

§ 25. Umowy zawarte z odbiorcami przed dniem wejś
cia w życie niniejszego zarządzenia zachowują ważność do 
czasu ich wymiany na wniosek dostawcy. 

§ 26. Traci moc zarządzenie M inistra Górnictwa 
Energetyki z dnia 21 czerwca 1974 r. w sprawie warun-§ 23. System rozliczeó za paliwa gazowe, o którym 

mowa w § 6 ust. 4, hędzie wprowadzony sukcesywnie w 
okresie do końca 1980 r .. przy czym; 

ków dostarczania paliw gazowych (Monitor Polski Nr 25, ' '" 
poz, 150). 

1) do czasu wprowadzenia tego systemu rozliczeó dopusz
cza się określan ie przez jednostkę organizacyjną pro
WadZijcą rozliczenia wysokości opłat z tytułu należ-

§ 27, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem IS maja 
1978 r. 

Minister Górnictwa: W. Le/czak 
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