Uwagi do Karty aktualizacji IRiESD
Podmiot zgłaszający
uwagi:

PGNiG S.A.

Punkt IRiESD, którego
zmiana dotyczy:

Uwaga ogólna

Wniesione uwagi:

Obowiązująca IRiESD nie zawiera mechanizmu przeniesienia praw do mocy umownej / odsprzedaży
mocy umownej pomiędzy dwóch ZUD w terminach krótszych niż przewidziane w procedurze zmiany
sprzedawcy tj. na 21 dni przed wnioskowaną zmianą.
Wnioskujemy o utworzenie w IRiESD mechanizmu, umożliwiającego przeniesienie praw do mocy
umownej na okres 1 doby oraz jej wielokrotności w jak najkrótszych terminach.

Stanowisko PSG
Uwaga nie dotyczy zakresu i
przedmiotu Karty Aktualizacji
IRiESD, stąd też nie została
rozpatrzona merytorycznie.

Warunki funkcjonowania systemu dystrybucyjnego są w nierozerwalny sposób związane z warunkam
funkcjonowania krajowego systemu przesyłowego i muszą być maksymalnie zbliżone.
OGP GAZ-SYSTEM S.A. w ramach świadczonych usług oferuje możliwość odsprzedaży praw do
przepustowości pomiędzy ZUP. W naszej opinii, niezbędne jest stworzenie kompatybilnych
parametrów usługi w ramach całego systemu gazowego
Uzasadnienie:
Odsprzedaż praw do przepustowości w ramach usług przesyłowych świadczonych przez OGP GAZSYSTEM S.A. funkcjonuje od
2008 roku. Istnienie takiego mechanizmu dostosowuje usługę przesyłu gazu do warunków
dynamicznie rozwijającego się rynku
gazu, robi ją bardziej dostosowaną do potrzeb użytkowników systemu.
Uważamy za zasadne wprowadzenie takiego rozwiązania również przez PSG, co pozwoli na pełne
korzystanie przez ZUP/ZUD z możliwości, które już oferuje IRIESP (odsprzedaż praw do
przepustowości), tj. na całej ścieżce transportu gazu (przesył +dystrybucja).

Propozycja zapisu:
1. Odsprzedaż mocy umownej.
1.1. ZUD przysługuje prawo do odsprzedaży mocy umownej innemu ZUD.
1.2. Warunkiem skorzystania przez ZUD z prawa do odsprzedaży mocy umownej jest złożenie na
platformie ebok przez ZUD odsprzedającego moc umowną wniosku o odsprzedaż mocy umownej
oraz przyjęcie takiej oferty na platformie ebok przez ZUD nabywającego moc umowną. Przyjęcie
oferty przez ZUD nabywający moc umowną powinno nastąpić najpóźniej do godz. 12.00 dnia
roboczego poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przeniesienie mocy umownej.
1.3. OSD nie później niż do godziny 16:00 dnia , o którym mowa w pkt. 1.2. akceptuje
wnioski i udostępnia ZUD na platformie ebok zmienione moce umowne, w wielkości odpowiadającej
złożonym

