DRUGA ZMIANA
TARYFY NR 3
DLA USŁUG DYSTRYBUCJI PALIW GAZOWYCH
I USŁUG REGAZYFIKACJI SKROPLONEGO
GAZU ZIEMNEGO

Niniejsza Druga zmiana Taryfy została zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki w dniu 9 czerwca 2016 r. decyzją Nr DRG-4212-24(6)/2016/22378/III/AIK oraz
opublikowana w „Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki – Paliwa Gazowe
nr 39/2016 (916)”

Warszawa, 2016 r.

Zmiana nr 2 Taryfy Nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego

PSG Sp. z o.o. w Warszawie

W Taryfie Nr 3 dla usług dystrybucji paliw gazowych i usług regazyfikacji skroplonego gazu
ziemnego, będącej załącznikiem do decyzji Nr DRG-4212-49(10)/2014/22378/III/AIK/KGa
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 grudnia 2014 r., zmienionej decyzją Nr DRG4212-62(6)/2015/22378/III/KGa Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 grudnia
2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1.

Tabela w punkcie 8.1 otrzymuje brzmienie:

L.p.

Wyszczególnienie

Opłata

1. Za odmowę udzielenia Odbiorcy na jego żądanie, informacji
o przewidywanym terminie wznowienia dystrybucji paliwa gazowego, 78,00 zł
przerwanej z powodu awarii Sieci dystrybucyjnej
2. Za nieprzyjęcie zgłoszenia dotyczącego awarii lub zakłócenia
78,00 zł
w dostarczaniu paliwa gazowego
3. Za nieuzasadnioną zwłokę w likwidacji awarii, która wystąpiła w Sieci
259,99 zł
dystrybucyjnej i usuwaniu zakłóceń w dostarczaniu paliwa gazowego
4. Za niepowiadomienie Odbiorcy z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem o terminach i czasie trwania planowanych przerw
w dostarczaniu paliwa gazowego do Miejsc odbioru zaliczanych
do grupy przyłączeniowej B podgrupy I, w formie ogłoszeń prasowych,
78,00 zł
internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, albo w inny
sposób przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych
zawiadomień przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą
innego środka telekomunikacji
5. Za niepowiadomienie Odbiorcy z co najmniej czternastodniowym
wyprzedzeniem o terminach i czasie trwania planowanych przerw
w dostawie paliwa gazowego do Miejsc odbioru zaliczanych do grupy
przyłączeniowej A, C i B podgrupy II, w formie ogłoszeń prasowych,
389,98 zł
internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, albo w inny
sposób przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych
zawiadomień przekazanych na piśmie, telefonicznie bądź za pomocą
innego środka telekomunikacji
6. Za odmowę odpłatnego podjęcia stosownych czynności w Sieci
dystrybucyjnej w celu umożliwienia bezpiecznego wykonania przez 129,99 zł
Odbiorcę lub inny podmiot prac w obszarze oddziaływania tej Sieci
7. Za odmowę udzielenia na żądanie Odbiorcy informacji o zasadach
78,00 zł
rozliczeń oraz o aktualnej Taryfie
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8. Za przedłużenie czternastodniowego terminu rozpatrzenia wniosku lub
reklamacji w sprawie zasad rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy
dzień zwłoki. W przypadku wniosku lub reklamacji wymagających
15,60 zł
przeprowadzenia kontroli lub dokonania pomiarów termin
czternastodniowy jest liczony od dnia zakończenia tych kontroli lub
pomiarów
przedłużenie
czternastodniowego
terminu
sprawdzenia
9. Za
prawidłowości działania Układu pomiarowego, którego Operator jest 15,60 zł
właścicielem, za każdy dzień zwłoki
10. Za przedłużenie siedmiodniowego terminu przekazania Układu
pomiarowego, którego Operator jest właścicielem, do badania
15,60 zł
laboratoryjnego, od dnia zgłoszenia takiego żądania przez Odbiorcę,
za każdy dzień zwłoki
11. Za uniemożliwienie wykonania dodatkowej ekspertyzy badanego
259,99 zł
uprzednio Układu pomiarowego
12. Za niewydanie przez Operatora po zakończeniu dostarczania paliwa
gazowego, oraz w przypadku wymiany Układu pomiarowego w trakcie
dostarczania tego paliwa, na wniosek Odbiorcy, dokumentu
19,50 zł
zawierającego dane identyfikujące ten układ, lub za nieudostępnienie
danych pomiarowych na dzień zakończenia dostarczania tego paliwa
lub demontażu Układu pomiarowego

2.

Tabela w punkcie 21.1. otrzymuje brzmienie:

L.p.

Wyszczególnienie

Opłata

1. Za odmowę udzielenia Odbiorcy, na jego żądanie,
informacji o przewidywanym terminie wznowienia Usługi
regazyfikacji przerwanej z powodu awarii stacji
regazyfikacji LNG

78,00 zł

2. Za nieuzasadnioną zwłokę w likwidacji awarii, która
wystąpiła na stacji regazyfikacji LNG i usuwaniu
zakłóceń w pracy stacji regazyfikacji LNG

259,99 zł

3. Za niepowiadomienie Odbiorcy, w formie pisemnej,
telefonicznej lub za pomocą innego środka
telekomunikacji o terminach i czasie planowanych
przerw w świadczeniu Usługi regazyfikacji

389,98 zł
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4. Za odmowę odpłatnego podjęcia stosownych czynności
na stacji regazyfikacji LNG w celu umożliwienia
bezpiecznego wykonania przez Odbiorcę lub inny
podmiot prac w obszarze oddziaływania tej stacji

129,99 zł

5. Za nieudzielenie na żądanie Odbiorcy informacji
o zasadach rozliczeń oraz o aktualnej Taryfie

78,00 zł

6. Za
przedłużenie
czternastodniowego
terminu
rozpatrzenia wniosku lub reklamacji w sprawie zasad
rozliczeń i udzielenia odpowiedzi, za każdy dzień zwłoki.
W przypadku wniosku lub reklamacji wymagających
przeprowadzenia kontroli lub dokonania pomiarów
termin czternastodniowy jest liczony od dnia
zakończenia tych kontroli lub pomiarów

15,60 zł
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