Informacja dla odbiorców gazu ziemnego - zmiana w przepisach w sprawie
szczegó owych zasad kszta towania i kalkulacji taryf oraz rozlicze
w obrocie paliwami gazowymi
Informujemy, i w dniu 25 lipca 2013 r. wesz y w ycie przepisy rozporz dzenia Ministra
Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie szczegó owych zasad kszta towania
i
kalkulacji
taryf
oraz
rozlicze
w
obrocie
paliwami
gazowymi
(Dz. U. z 2013 r., poz. 820).
Dzia aj c na podstawie § 47 tego rozporz dzenia informujemy, i przepisy te wprowadzaj
szczegó owe zasady rozliczenia z Odbiorcami oraz Przedsi biorstwami energetycznymi.
Zasady te dotycz m. in.:
1. Nieodp atnego przekazywania, w przypadku zmiany sprzedawcy, danych dotycz cych
us ugi przesy ania lub dystrybucji paliw gazowych na potrzeby dokonania rozlicze
lub ich korekt (np. danych dotycz cych odczytów).
2. Okresów rozliczeniowych ustalonych w taryfie.
3. Sposobu dokonywania rozlicze za pobrane paliwa gazowe lub wykonane us ugi
zwi zane z ich dostarczaniem.
4. Sposobu dokonywania rozlicze w przypadkach zaistnienia przerw lub zak óce
w dostawach paliw gazowych wynikaj cych z ró nych przyczyn.
5. Przyznawania Odbiorcy bonifikaty, tak e w przypadku niedotrzymania przez
Przedsi biorstwo energetyczne standardów jako ciowych obs ugi odbiorców.
6. Op at za przekroczenie mocy przez Odbiorc oraz za nielegalny pobór gazu ziemnego
w tym za czynno ci zwi zane ze stwierdzeniem nielegalnego poboru.
7. Praw odno nie rozlicze z Odbiorcami Przedsi biorstwa energetycznego powsta ego
w wyniku dokonanych przekszta ce organizacyjnych, polegaj cych w szczególno ci
na
czeniu, podziale lub wydzieleniu z tego Przedsi biorstwa innego
Przedsi biorstwa.
Ponadto informujemy, e:
Zgodnie z nowymi przepisami, od dnia 1 sierpnia 2014 roku Przedsi biorstwa energetyczne
zobowi zane s do rozliczenia z Odbiorcami w jednostkach energii (kWh), a nie jak do tej
pory w jednostkach obj to ci (m3).
Jednocze nie pragniemy poinformowa , e do dnia 31 lipca 2014 roku rozliczenia
z Odbiorcami prowadzone b
wed ug dotychczasowych zasad, tj. w jednostkach obj to ci 3
(m ).

Kwiecie , 2014 r.

