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PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 

ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 
 
 
 
 

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 

 

 

1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany 

Sprzedawcy paliwa gazowego. Jednak z uwagi na fakt, iż OSD świadczy usługę 

dystrybucji wyłącznie w odniesieniu do paliwa gazowego - gazu koksowniczego 

wytwarzanego przez Wytwórcę – to Sprzedawcą mogą być wyłącznie: 

Wytwórca lub podmiot, który nabył paliwo gazowe i uzyskał zgodę  

od Wytwórcy na zasadach określonych w IRiESD. 

 

2. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych  

z przeprowadzeniem procesu zmiany Sprzedawcy. Procedura zmiany 

Sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od dnia złożenia powiadomienia  

o zmianie Sprzedawcy, tj. OSD przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego 

Sprzedawcę. 

 

3. Proces zmiany Sprzedawcy inicjuje Odbiorca dokonując wyboru nowego 

Sprzedawcy paliwa gazowego, w ten sposób, iż Odbiorca zawiera  

ze Sprzedawcą umowę sprzedaży paliwa gazowego lub umowę kompleksową.  

 

4. Odbiorca, który zawarł umowę kompleksową ze Sprzedawcą nie przejmuje 

obowiązków transportowych paliwa gazowego do punktu wyjścia, gdyż 

obowiązki te przejmuje Sprzedawca. Z uwagi na powyższe, aby umowa 

kompleksowa mogła być realizowana przez OSD - Sprzedawca musi mieć 

zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD oraz z OSW, które 

powinny zostać zawarte przed lub równocześnie z powiadomieniem OSD  

o zawarciu umowy kompleksowej. 

 

5. Odbiorca, który zawarł umowę sprzedaży ze Sprzedawcą musi sam przejąć 

obowiązki transportowe paliwa gazowego do punktu wyjścia z sieci OSD.  

Z uwagi na powyższe, aby umowa sprzedaży mogła być realizowana przez OSD 

- Odbiorca musi mieć zawartą umowę dystrybucyjną z OSD oraz z OSW. 

Umowy dystrybucyjne z OSD i OSW powinny zostać zawarte przed  

lub równocześnie z powiadomieniem OSD o zawarciu umowy sprzedaży. 
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6. Odbiorca lub nowy Sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy 

wypowiada lub częściowo wypowiada umowę sprzedaży lub umowę 

kompleksową dotychczasowemu Sprzedawcy.  

 

7. Odbiorca lub nowy Sprzedawca powiadamia dotychczasowego Sprzedawcę  

i OSD o zawarciu umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej oraz o dniu 

rozpoczęcia przez nowego Sprzedawcę sprzedaży paliwa gazowego  

do Odbiorcy. W powiadomieniu Odbiorca powinien złożyć oświadczanie  

iż rozwiązał umowę sprzedaży paliwa gazowego lub umowę kompleksową  

z dotychczasowym Sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez nowego 

Sprzedawcę. Powiadomienie to winno wpłynąć do OSD najpóźniej na 21 dni 

przed dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego do Odbiorcy przez 

nowego Sprzedawcę. 

 

8. Nowa umowa powinna wejść w życie równocześnie z wygaśnięciem umowy 

poprzedniej z dotychczasowym Sprzedawcą. 

 

9. Zmiana Sprzedawcy jest możliwa pod warunkiem spełnienia następujących 

okoliczności: 

 

9.1 W przypadku gdy nowym Sprzedawcą ma zostać Wytwórca – zmiana 

Sprzedawcy wymaga: 

 

a) zawarcia przez Odbiorcę umowy kompleksowej z Wytwórcą oraz zawarcia 

przez Wytwórcę umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD i OSW, lub 

 

b) zawarcia przez Odbiorcę umowy sprzedaży z Wytwórcą, oraz zawarcie przez 

Odbiorcę umów o świadczenie usług dystrybucji z OSD i z OSW. 

 

9.2 W przypadku gdy nowym Sprzedawcą ma zostać inny podmiot niż Wytwórca – 

zmiana Sprzedawcy wymaga: 

 

a) zawarcia przez Odbiorcę umowy kompleksowej ze Sprzedawcą oraz zawarcie 

przez Sprzedawcę umowy o świadczenie usług dystrybucji z OSD i OSW, lub 

 

b) zawarcia przez Odbiorcę umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, oraz zawarcia 

przez Odbiorcę umów o świadczenie usług dystrybucji z OSD i z OSW. 

 

9.3 Ponadto w obu przypadkach zmiana Sprzedawcy wymaga uzyskania  

i przedstawienia OSD - przez Odbiorcę lub Sprzedawcę oświadczenia 

Wytwórcy, że wyraża zgodę na dokonywanie rozliczeń pomiędzy Wytwórcą  

i OSD w oparciu o pomniejszanie wyników wskazań układów pomiarowych 

dokonujących pomiaru w miejscu dostarczania gazu koksowniczego  
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od Wytwórcy do OSD – o wartości wskazań układów pomiarowych w miejscu 

dostarczania gazu koksowniczego od OSD do odbiorców Sprzedawcy. 

 

10. Zmiana Sprzedawcy nie powoduje zmiany zamówionej mocy umownej,  

ani grupy taryfowej, według której OSD rozlicza świadczenie usług dystrybucji 

dla punktów wyjścia Odbiorcy.  

 

11. OSD dokonuje weryfikacji powiadomienia określonego w pkt. 7. z uwzględnieniem 

spełniania obowiązujących przepisów prawa i wymogów niniejszej IRiESD. 

Weryfikacja ma charakter formalny i merytoryczny.  

 

12. Na etapie weryfikacji formalnej badana jest zgodność danych i informacji 

zamieszczonych w powiadomieniu oraz załączonych dokumentów  

z wymaganiami formalnymi ich dotyczącymi (tzn. kompletność i poprawność 

danych oraz dokumentów). W szczególności OSD weryfikuje, czy Odbiorca wraz 

z powiadomieniem przedstawił dowody spełnienia wymogów określonych  

w pkt. 9.  

 

13. W przypadku braków formalnych lub błędów w powiadomieniu o zmianie 

Sprzedawcy, w szczególności, jeśli w powiadomieniu nie zostały wskazane 

wszystkie wymagane informacje lub dołączone dokumenty, a zwłaszcza jeśli 

OSD stwierdzi, że nie doszło do zawarcia wymaganych umów lub nie 

przedłożono wymaganego oświadczenia Wytwórcy określonych w pkt. 9.3,  

to OSD wzywa Odbiorcę do uzupełnienia braków lub usunięcia błędów, 

wskazując na piśmie lub elektronicznie istniejące braki lub błędy, w terminie 

pięciu (5) dni od daty doręczenia powiadomienia wyznaczając Odbiorcy  

5-dniowy termin, liczony od daty doręczenia wezwania, na uzupełnienie 

wskazanych braków lub błędów. Powiadomienie, którego formalne braki  

lub błędy nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, OSD pozostawia  

bez rozpatrzenia.  

 

14. Na etapie weryfikacji merytorycznej powiadomienia określonego w pkt. 7. OSD 

ocenia, czy spełnione są warunki techniczne określone w pkt. 7.3 IRiESD,  

w szczególności czy istnieją możliwości techniczne realizacji wnioskowanych 

usług we wskazanych we wniosku punktach wejścia i wyjścia. 

 

15. W ciągu 7 dni kalendarzowych od złożenia prawidłowo wypełnionego  

i kompletnego powiadomienia określonego w pkt. 7. -  OSD przekazuje Odbiorcy 

informację o jego przyjęciu, odrzuceniu lub odmowie świadczenia usług 

dystrybucji. 

 

16. Rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji dla Odbiorcy, który zmienił 

Sprzedawcę następuje z rozpoczęciem nowej doby gazowej następującej  
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po dobie gazowej, w której nastąpiło rozwiązanie umowy dystrybucyjnej  

z dotychczasowym Sprzedawcą.  

 

17. OSD w ramach procedury zmiany Sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań 

układu pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego Sprzedawcy  

z Odbiorcą, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia zmiany Sprzedawcy. 

W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje 

oszacowania ilości sprzedanego paliwa gazowego. 

 

18. Dane niezbędne do rozliczeń, o których mowa w pkt. 17. OSD przekazuje 

dotychczasowemu oraz nowemu Sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych  

od dnia dokonania odczytu lub szacowania. 

 

19. W przypadku zaprzestania działalności przez dotychczasowego Sprzedawcę 

OSD zaprzestaje dostarczania paliwa gazowego do Odbiorców tego Sprzedawcy. 

Za paliwo gazowe pobrane przez Odbiorcę w okresie pomiędzy datą 

zaprzestania działalności przez dotychczasowego Sprzedawcę a datą 

zaprzestania dostarczania paliwa gazowego przez OSD – OSD przysługuje  

od Odbiorcy odszkodowanie w wysokości ustalonej w oparciu o ceny po których 

OSD dokonuje sprzedaży paliwa gazowego swoim Odbiorcom. 

 

20. Informację o zaprzestaniu działalności dotychczasowego Sprzedawcy przekazuje 

niezwłocznie do OSD. 

 
 


