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Postanowienia ogólne 

1. Podstawa prawna  

Niniejszy cennik został ustalony zgodnie z przepisami następujących aktów prawnych:  

a) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059,  

z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., poz. 133, poz. 891 z 

późn. zm.),  

c) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 

szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 

paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 820),  

d) ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z 

późn. zm.).  

2. Objaśnienia pojęć zastosowanych w cenniku  

Niniejszy Cennik został sporządzony uwzględnieniem postanowień Taryfy dla gazu 

koksowniczego, zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zwanej dalej 

„Taryfą”, która dotyczy w szczególności stawek opłat z tytułu świadczonej usługi dystrybucji 

gazu koksowniczego. 

Stosowane w cenniku pojęcia są zgodne z definicjami określonymi w Taryfie, a w razie braku ich 

zdefiniowania w Taryfie - są zgodne z definicjami określonymi w ustawie, rozporządzeniu 

taryfowym, rozporządzeniu systemowym oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej Sprzedawcy. 

3. Informacje ogólne  

3.1. Cennik zawiera: 

a) grupy taryfowe i kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup,  

b) stawki opłat abonamentowych,  

c) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych dostarczanego 

gazu i opłat za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,  

3.2. Oprócz cen i opłat wynikających z niniejszego cennika odbiorcy zobowiązani są do 

uiszczania także opłat wynikających z Taryfy, która określa w szczególności: 

a.) stawki opłat za świadczenie usług dystrybucji gazu koksowniczego, 

b)  sposób ustalania opłat za: 

  - przekroczenie mocy umownej, 

  - nielegalny pobór paliw gazowych; 

c)  stawki opłat za wznowienie dostarczania gazu koksowniczego, 

d) stawki opłat lub sposób ustalania stawek opłat za usługi wykonywane na 

dodatkowe zlecenie odbiorców. 

e) sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie parametrów jakościowych gazu 

koksowniczego. 
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f)  sposób ustalania bonifikat za niedotrzymanie standardów jakościowych usług 

dystrybucji gazu koksowniczego. 

3.3. Ustalone w cenniku ceny nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).  

W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

3.4. Zawarte w cenniku ceny za dostarczanie gazu ustalono dla standardów jakościowych 

określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1. lit. b). 

3.5. Dla wszystkich grup taryfowych odczyty wskazań układów pomiarowych dokonywane są 

z zaokrągleniem do 1 kWh/h lub do 1 kWh. 

3.6. Rozliczeń za dostarczony gaz dokonuje się na podstawie ilości dostarczonego paliwa 

gazowego wyrażonej w kWh – obliczanej na podstawie iloczynu ilości dostarczonego gazu 

ustalonej w jednostkach objętości (m
3
) oraz współczynnika konwersji określonego zgodnie 

z pkt 3.7. (kWh/m
3
).  

3.7. Współczynnik konwersji stanowi iloraz wartości ciepła spalania 1 m
3
 gazu koksowniczego 

oraz liczby 3,6. Współczynnik konwersji ustalany jest na podstawie wartości ciepła 

spalania ustalonej dla okresu rozliczeniowego.  

 

4. Kwalifikacja odbiorców do grup taryfowych  

Zasady kwalifikacji Odbiorców do grup taryfowych zgodnie z niniejszym cennikiem są 

tożsame z tymi zasadami określonymi postanowieniami Taryfy. 

5. Ogólne zasady rozliczeń za pobrany gaz  

5.1. Ceny gazu koksowniczego ustalone w cenniku odpowiadają  średniemu w skali miesiąca 

ciepłu spalania w wysokości 5,298 ± 0,153 kWh/m
3
. 

5.2. Sprzedawca dokonuje rozliczeń za pobrany gaz na podstawie wskazań układu 

pomiarowego w okresach miesięcznych.  

5.3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu układu pomiarowego  

lub przyjęcia do rozliczeń błędnych odczytów wskazań układu pomiarowego,  

które spowodowały zawyżenie lub zaniżenie należności za pobrany gaz, sprzedawca 

dokonuje korekty uprzednio wystawionych faktur.  

5.4. Korekta, o której mowa w pkt. 5.3., w przypadku zawyżenia należności obejmuje cały 

okres rozliczeniowy lub nie objęty przedawnieniem okres, w którym występowały 

stwierdzone nieprawidłowości lub błędy, w przypadku ich udokumentowania, natomiast  

w przypadku zaniżenia należności – ostatni okres rozliczeniowy.  

5.5. Nadpłata wynikająca z korekty rozliczeń podlega zaliczeniu na poczet płatności ustalonych 

na najbliższy okres rozliczeniowy, chyba że odbiorca zażąda jej zwrotu natomiast 

niedopłata jest doliczana do pierwszej faktury, wystawionej za najbliższy okres 

rozliczeniowy.  

5.6. Jeśli umowa nie stanowi inaczej w przypadku, gdy z przyczyn niezależnych zarówno  

od sprzedawcy jak i odbiorcy, nastąpiło uszkodzenie układu pomiarowego lub stwierdzono 

nieprawidłowości w jego działaniu, za ilość stanowiącą podstawę ustalenia należności  

za pobrany gaz przyjmuje się:  
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a) ilość gazu pobraną w analogicznym okresie roku poprzedzającego dany rok, 

z uwzględnieniem udokumentowanych okoliczności mające wpływ na wielkość 

poboru,  

b) jeżeli nie można ustalić poboru gazu zgodnie z lit. a) - ilość gazu zmierzoną przez 

układ pomiarowy w następnym okresie rozliczeniowym, z uwzględnieniem 

sezonowości oraz innych udokumentowanych okoliczności mających wpływ  

na wielkość poboru gazu,  

c) jeżeli nie można określić porównywalnych warunków zgodnie z lit. a) lub lit. b) - ilość 

stanowiącą iloczyn liczby godzin w okresie rozliczeniowym i mocy umownej 

określonej w umowie.  

6. Szczegółowe zasady rozliczeń  

6.1. Na łączną opłatę za dostawę gazu składają się następujące opłaty:  

a) opłata za pobrany gaz,  

b) opłata abonamentowa.  

6.2. Opłata za pobrany gaz stanowi iloczyn, ustalonej na podstawie wskazań układu 

pomiarowego ilości gazu pobranego przez odbiorcę oraz jego ceny określonej w pkt. 7. 

cennika.  

6.3. Opłata abonamentowa związana jest z odczytywaniem wskazań układów pomiarowych 

i przekazywaniem danych z ich odczytu, wystawianiem i dostarczaniem faktur, 

obliczaniem i pobieraniem należności oraz wykonywaniem czynności związanych 

z uzasadnioną kontrolą odczytów i układów pomiarowych, dotrzymywaniem warunków 

umowy i prawidłowości rozliczeń.  

Opłata abonamentowa stanowi iloczyn, stawki opłaty abonamentowej określonej w pkt. 7. 

cennika, ilości układów pomiarowych (miejsc odbioru gazu) oraz ilości miesięcy w okresie 

rozliczeniowym.  

Opłatę abonamentową pobiera się w pełnej wysokości za każdy rozpoczęty miesiąc 

umowy.  

W przypadku zmiany wysokości stawek opłat abonamentowych w trakcie okresu 

rozliczeniowego opłatę pobiera się w wysokości proporcjonalnej do ilości dni 

obowiązywania poprzedniej i nowej stawki opłaty abonamentowej.  

6.4. Wysokość łącznej opłaty za pobrany gaz dla każdego miejsca jego odbioru oblicza się wg 

wzorów jak niżej:  

a) dla odbiorców zakwalifikowanych do grupy taryfowej K- 1:  

 O = [(C *Q)/100 + Sab * k]  

b) dla odbiorców zakwalifikowanych do grup taryfowych K- 4 i K-5:  

 O = [(C *Q)/100 + Sab * k]  

gdzie:  
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O - opłata za pobrany gaz [zł], 

C - cena gazu [gr/kWh],  

Q - ilość pobranego gazu w okresie rozliczeniowym [kWh],  

Sab - miesięczna stawka opłaty abonamentowej [zł/m-c],  

Sab = 3,75 zł/m-c dla grupy taryfowej K-1 

Sab = 134,40 zł/m-c dla grup taryfowych K4 i K5 

k - ilość miesięcy w okresie rozliczeniowym.  

7. Ceny i stawki opłat dla odbiorców zasilanych z sieci sprzedawcy 

7.1. Ceny i stawki opłat za dostarczanie gazu dla odbiorców zasilanych z sieci gazowej 

sprzedawcy:  

Cena gazu koksowniczego jest wyliczana w oparciu o cenę gazu ziemnego 

wysokometanowego wg następującej formuły: 

C = RDNg / 10 x B + A 

gdzie: 

C  - cena netto (bez VAT) gazu koksowniczego wyrażona w  [gr/kWh].  

RDNg - średnia miesięczna cena gazu naturalnego wg notowań RDNg na 

Towarowej Giełdzie Energii w Warszawie, wg raportów miesięcznych RDNg  

wyrażona w [zł/MWh] (notowania na stronie: www.tge.pl/dane giełdowe/raporty 

miesięczne) za miesiąc poprzedzający miesiąc dostaw gazu, 

B -  stały współczynnik korygujący cenę gazu koksowniczego w stosunku do ceny gazu 

ziemnego wysokometanowego,  

B = 0,9 dla grupy taryfowej K-1, 

B =  0,8812 dla grupy taryfowej K-4, 

B = 0,8476 dla grupy taryfowej K-5,    

A – stawka podatku akcyzowego obliczona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

8. Bonifikaty  

 

8.1 W przypadku niedotrzymania przez Sprzedawcę standardów jakościowych obsługi 

Odbiorców, Odbiorcom przysługują następujące bonifikaty: 

8.1.1. za odmowę udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji o zasadach rozliczeń oraz o 

aktualnych Taryfach – w wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce 

narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym Odbiorca wystąpił z 

takim żądaniem, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, 

8.1.2. za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub reklamacji w 

sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki – w wysokości 

1/250 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym 

poprzedzającym rok, w którym Odbiorca złożył taki wniosek lub reklamację, przy czym w 
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przypadku wniosku lub reklamacji wymagających przeprowadzenia kontroli lub dokonania 

pomiarów, termin czternastodniowy jest liczony od dnia zakończenia tych kontroli lub 

pomiarów. 

8.2. Warunkiem otrzymania przez odbiorcę bonifikaty, o której mowa w pkt. 8.2., jest 

wystąpienie z pisemnym wnioskiem do sprzedawcy. Sprzedawca udziela lub odmawia 

udzielenia bonifikaty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez Odbiorcę.  

8.4.Niezależnie od powyższego Odbiorcy przysługują bonifikaty wynikające z Taryfy, w 

szczególności z tytułu niedotrzymania parametrów jakościowych gazu koksowniczego z 

tytułu wprowadzonych ograniczeń, oraz z tytułu naruszenia standardów jakościowych 

obsługi Odbiorców w zakresie dotyczących świadczonej usługi dystrybucji gazu 

koksowniczego. 

 


