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UWAGI
Lp.

Rodzaj Uwagi
(Pole Wyboru)

1.

Szczegółowa

1.2

Operator Instalacji Regazyfikacji, Operator Instalacji Biogazu Rolniczego terminy nie powtórzone w treści instrukcji, brak w instrukcji regulacji w tym
zakresie.

Uwaga uwzględniona.

2.

Szczegółowa

1.3

OBR, OIR - skróty nie powtórzone w treści instrukcji

Uwaga uwzględniona.

3.

Szczegółowa

13.5.2, 18.7.6, 18.7.7, 18.7.8

Zastąpić błędny skrót - PZDPS właściwym - PZDSP

Uwaga uwzględniona.

4.

Szczegółowa

Nr pkt, którego dotyczy
uwaga

13.12.4

Treść uwagi

Postulujemy przywrócenie dotychczasowego terminu na dostarczenie
polecenia wstrzymania dostarczania paliwa gazowego.

Uzasadnienie i/lub propozycje zmian w treści

Uwaga nieuwzględniona - z uwagi na istotny wzrost zleceń
wstrzymań dostarczania paliw gazowych wydłużeniu uległ czas
realizacji procesu. OSD nie jest w stanie realizować takich zleceń w
tak krótkim okresie. Ponadto istotna część zleceń wstrzymania jest
odwoływana - wydłużenie terminu stanowi wyjście naprzeciw
interesów odbiorców, będzie istniała bowiem możliwośc np.
uregulowania należności jeszcze przed rozpoczeciem działań przez
OSD.

Uwaga nieuwzględniona - w ostatnim czasie nasila się na rynku
praktyka składania przez ZUD, niezwłocznie po otrzymaniu informacji
o niemożności wstrzymania, kolejnego polecenia wstrzymania dla
tego samego punktu. Jednocześnie ZUD nie podjmują żadnych
czynności celem zobligowania odbiorcy do realizacji obowiązków
określonych w IRiESD (pkt 8.1.3) i dopuszczenia pracowników OSD
do gazomierza celem jego demontażu. Taka praktyka skutkuje
znacznym wzrostem koszów realizacji procesów wstrzymań oraz
utrudnia terminową realizację wstrzymań (pracownicy OSD zmuszeni
są ponownie podjąc próbę wstrzymania). Należy przypomnieć, że
odbiorca jest stroną umowy zawartej z ZUD, a wkonsekwencji ZUD
jest jedynym podmiotem, który ma możliwość wyegzekwowania
wydania gazomierza w sytuacji gdy obowiązuje ta umowa. OSD może
podjąc dopiero działania windykacyjne po rozwiązaniu umowy
wiążącej ZUD oraz odbiorce końcowego, a więc w sytuajci gdy
dochodzi do nielegalnego poboru paliw gazowych. Zgodnie z
Załącznikiem nr 3 do UD, ZUD, jako podmiot posiadający umowę z
odbiorcą, powinien zapewnić dostęp do gazomierza.

5.

Szczegółowa

13 .12 6

Obecny zapis nakłada na ZUD obowiązek niemożliwy do wypełnienia.

6.

Szczegółowa

17.2.4

Postulujemy wydłużenie terminu na powiadomienia o aktualizacji wdrożonego
Uwaga nieuwzględnione - powiadomienie dotyczy drobnych zmian, a
lub wprowadzeniu alternatywnego standardu wymiany danych do trzech
nie samej zmiany czy przebudowy standardu
miesięcy.

7.

Szczegółowa

18.1.3

Brak definicji lub przywołania Dyrektywy w wykazie aktów prawnych.

8.

Szczegółowa

19.3.4

Postulujemy przywrócenie dotychczasowego terminu na przekazanie danych
odczytowych.

Uwaga nieuwzględniona - konieczność wydłużenia terminu
spowodowana jest przyczynami organizacyjnymi. Z uwagi na
znaczną ilość danych podlegających przekazaniu, zasadne jest
wydłużenie terminu.

9.

Szczegółowa

19.4

Postulujemy przywrócenie dotychczasowego terminu na przekazanie danych
odczytowych.

Uwaga nieuwzględniona - zgodnie z par. 38 ust. 4 rozporządzenia
taryfowego OSD publikuje dane dotyczące ciepła spalania 3 dnia, a
po uzyskaniu ww. ciepła spalania konieczne jest przeliczenie danych
pomiarowych i ich przygotowanie na potrzeby prowadzenia rozliczeń.

10.

Szczegółowa

19.10.3

Objętość wyrażana jest w [m3]

11.

Ogólna

Należy uzpełnić Instrukcję o zasady dostępu dla ZUD do lokalnych obszarów
dystrybucyjnych zasilanych z instalacji regazyfikacji.

Uwaga uwzględniona.

Uwaga nieuwzględniona - punkt odnosi się do współczynnika
konwersji
Wyjaśnienie - dostęp do takich systemów odbywa się na zasadach
ogólnych, przy czym konieczne jest zapewnienie dostaw gazu LNG
do takiego systemu.

