OGÓLNE WARUNKI UMÓW O PRZYŁĄCZENIE (OWUP)

§ I. Informacje ogólne
1. OWUP stanowią integralną część Umowy
o przyłączenie zawartej pomiędzy Podmiotem
a PSG.
2. OWUP stanowią wzorzec umowny, o którym mowa
w art. 384 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 r. nr 16, poz. 93 ze
zm.)
3. O ile Umowa nie stanowi inaczej, poniższe zwroty
i wyrażenia użyte w OWUP lub w Umowie
o przyłączenie mają następujące znaczenie:
1) Gazociąg – rurociąg wraz z wyposażeniem
[ułożony na zewnątrz stacji gazowych, obiektów
wydobywających,
wytwarzających,
magazynujących lub użytkujących gaz ziemny],
służący do transportu paliw gazowych.
2) Instalacja gazowa – układ przewodów za kurkiem
głównym prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz
budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym
wyposażeniem a także urządzeniami do pomiaru
zużycia paliw gazowych, urządzeniami gazowymi
oraz przewodami spalinowymi lub powietrznospalinowymi,
jeżeli
są
one
elementem
wyposażenia urządzeń gazowych.
3) Obiekt – budynek wraz z instalacjami
i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca
całość techniczno – użytkową wraz z instalacjami i
urządzeniami, lub obiekt małej architektury.
4) Opłata za przyłączenie – opłata wnoszona przez
Podmiot za przyłączenie wykonane na podstawie
Umowy.
5) OWUP – niniejsze Ogólne Warunki Umów
o Przyłączenie;
6) Podmiot – osoba fizyczna, osoba prawna, lub
jednostka
organizacyjna
nieposiadająca
osobowości prawnej, będąca drugą Stroną Umowy
o przyłączenie z PSG.
7) Przyłącze – odcinek gazociągu od gazociągu
zasilającego do armatury odcinającej [kurka
głównego] służący do przyłączenia do sieci
gazowej urządzeń lub instalacji [służący
do przyłączania instalacji gazowej, którego częścią
może być zespół gazowy, w tym punkt gazowy lub
stacja gazowa].
8) Przyłączenie – wykonanie trwałego połączenia
gazociągu z instalacją gazową Podmiotu,
za pośrednictwem przyłącza, w zakresie
określonym w Umowie.
9) Punkt gazowy – zespół gazowy na przyłączu
służący do redukcji ciśnienia lub pomiaru ilości
paliwa gazowego.
10) Sieć gazowa – gazociągi wraz ze stacjami
gazowymi, układami pomiarowymi [i innymi
urządzeniami],
połączone
i współpracujące
ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw
gazowych.
11) Sprzedawca – przedsiębiorstwo energetyczne

prowadzące działalność gospodarczą w zakresie
obrotu paliwami gazowymi.
12) Stacja gazowa – zespół urządzeń [lub obiekt
budowlany wchodzący w skład] w sieci gazowej,
spełniający oddzielnie lub równocześnie funkcje
redukcji,
uzdatnienia,
regulacji,
pomiarów
i rozdziału paliwa gazowego [spełniający
co najmniej jedną z funkcji: redukcji, uzdatnienia,
pomiarów lub rozdziału gazu ziemnego,
z wyłączeniem zespołu gazowego na przyłączu].
13) Umowa lub Umowa o przyłączenie – umowa
o przyłączenie do sieci gazowej PSG, zawarta
pomiędzy Podmiotem a PSG.
14) Umowa dystrybucji – umowa o świadczenie
usług dystrybucji paliw gazowych zawarta z PSG.
15) Umowa kompleksowa – umowa zawierająca
postanowienia
umowy
sprzedaży
paliwa
gazowego i umowy o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych.
16) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży paliwa
gazowego.
17) Zespół gazowy na przyłączu - instalacja
stanowiąca zespół urządzeń służących do redukcji
ciśnienia oraz pomiaru ilości paliwa gazowego
o strumieniu gazu do 200 m3/h włącznie,
o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP)
na wejściu powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie
lub o strumieniu gazu do 300 m3/h o maksymalnym
ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu do 0,5 MPa
włącznie.
4. Pozostałe zwroty i wyrażenia, które nie zostały
zdefiniowane w OWUP lub w Umowie, mają
znaczenie
wynikające
z
obowiązujących
przepisów prawa.
§ II. Obowiązki PSG
Do obowiązków PSG należy:
1. Wykonanie przyłączenia w zakresie określonym
w Umowie[w sposób uwzględniający założenia
warunków przyłączenia, a jeżeli nie będą one
możliwe do spełnienia – warunków wynikających z
projektu
budowlanego
lub
warunków
rzeczywistych ujawnionych w trakcie realizacji
przyłączenia, w sposób optymalny].
2. Podjęcie niezbędnych działań w celu uzyskania
dokumentu zawierającego zgodę podmiotu lub
podmiotów
posiadających
tytuł
prawny
do nieruchomości sąsiednich, na wejście na teren
tych nieruchomości oraz ich zajęcie przez okres
prowadzenia prac budowlano-montażowych, lub
uzyskanie innego tytułu prawnego do zajęcia tych
nieruchomości (w przypadku przebiegu przyłącza
przez nieruchomości sąsiednie), o ile Podmiot nie
zobowiązał się w Umowie do uzyskania tego
dokumentu we własnym zakresie.
3. Powiadomienie Podmiotu o planowanym terminie
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rozpoczęcia prac budowlano-montażowych.
4. Rozpoczęcie realizacji dostawy paliwa gazowego
po zawarciu przez Podmiot umowy kompleksowej
lub umowy sprzedaży i umowy dystrybucji.
5. Zapewnienie sprawności technicznej i użytkowej
przyłącza i urządzeń PSG, zamontowanych
w punkcie gazowym lub stacji gazowej

na prawie wejścia na nieruchomość w celu
wybudowania elementów sieci gazowej związanej
z realizacją przyłączenia, oraz prawie korzystania
z nieruchomości
w
zakresie
niezbędnym
do przesyłania paliwa gazowego, prawie
wykonywania wszelkich prac eksploatacyjnych
na sieci gazowej, prawie swobodnego dostępu
do sieci w celu usunięcia awarii, wykonania prac
konserwacyjnych,
rozbiórkowych,
modernizacyjnych lub remontowych sieci gazowej.
Szczegółowy
zakres
służebności zostanie
określony w akcie notarialnym zawierającym
oświadczenie
Podmiotu
o
ustanowieniu
służebności przesyłu. Służebność przesyłu
zostanie również ujawniona w księdze wieczystej
prowadzonej dla nieruchomości obciążonej
tą
służebnością.
Koszty
związane
z ustanowieniem służebności, w tym koszty
sporządzenia aktu notarialnego, ponosi PSG.
7. Powstrzymanie się od jakiejkolwiek ingerencji
w urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe (lub
w inne urządzenia zamontowane w punkcie
gazowym) i zamontowane na nich zabezpieczenia
od chwili ich zamontowania.

§ III. Obowiązki Podmiotu
Do obowiązków Podmiotu należy:
1. Z zastrzeżeniem postanowień lit. c) poniżej,
udzielenie PSG (lub osobie trzeciej wskazanej
przez PSG) uprawnienia do wejścia i korzystania
z obiektu lub nieruchomości Podmiotu, w celu
wykonywania w przyszłości czynności związanych
z eksploatacją, remontami lub konserwacją
przyłącza lub sieci gazowej, w przypadku gdy
wykonywanie tych czynności wymaga dostępu
do nieruchomości Podmiotu.
a) W przypadku gdy nieruchomość lub obiekt
stanowi współwłasność lub gdy tytuł prawny
do nieruchomości lub obiektu przysługuje
więcej niż jednej osobie, uprawnienia winni
udzielić
wszyscy
współwłaściciele
lub
wszystkie podmioty posiadające tytuł prawny
do korzystania z nieruchomości lub obiektu.
b) Zasady
korzystania
z
obiektu
lub
nieruchomości Podmiotu przez PSG zostaną
określone w odrębnej umowie pomiędzy
Stronami.
c) W przypadku gdy granica własności pomiędzy
siecią gazową a instalacją gazową Podmiotu
przebiega na granicy nieruchomości Podmiotu
(w szczególności w przypadku gdy szafka
gazowa zamontowana została na granicy
nieruchomości Podmiotu), umowa, o której
mowa w lit. b) powyżej, nie jest zawierana,
a PSG uprawniona jest do dostępu do szafki
gazowej oraz do wykonywania wszelkich
czynności
związanych
z
eksploatacją,
remontem
lub
konserwacją
urządzeń
zamontowanych w szafce gazowej bez
konieczności uzyskiwania odrębnej zgody
Podmiotu (chyba że wykonywanie tych
czynności wymaga wejścia na teren
nieruchomości lub obiektu Podmiotu).
2. Przygotowanie obiektu do poboru paliwa
gazowego zgodnie z wymogami określonymi
właściwymi przepisami prawa, w tym wykonanie
własnym kosztem i staraniem instalacji gazowej
oraz zapewnienie jej technicznej sprawności
(potwierdzone w szczególności protokołem
z przeprowadzonej głównej próby szczelności),
w terminie
umożliwiającym
pobór
gazu
po wykonaniu przyłączenia.
3. Wniesienie opłaty za przyłączenie na zasadach
określonych w Umowie.
4. Dostarczenie zgłoszenia gotowości instalacji
gazowej do napełnienia paliwem gazowym,
na zasadach określonych w Umowie. Wzór
powyższego
zgłoszenia
udostępniony jest
na stronie internetowej PSG.

§ IV. Zmiana terminu na wykonanie przyłącza oraz
siła wyższa
1. Termin wybudowania przez Podmiot instalacji
gazowej może ulec zmianie w przypadku
niezależnego
od
Podmiotu
opóźnienia
w
uzyskaniu
decyzji
lub
pozwoleń
administracyjnych umożliwiających wybudowanie
instalacji gazowej. W takim przypadku Podmiot ma
obowiązek
powiadomić
pisemnie
PSG
o powstałym opóźnieniu. Zmiana terminu, o której
mowa w niniejszym ust. 1, nie wymaga zmiany
Umowy w formie aneksu do Umowy.
2. PSG uprawniona jest do przedłużenia terminu
na
wykonanie
przyłączenia
określonego
w Umowie, w przypadku:
a) niedotrzymania przez Podmiot obowiązków
określonych w § III ust. 2 - 5; w takim
przypadku termin na wykonanie przyłączenia
ulegnie przedłużeniu o liczbę dni, o jaką
Podmiot
opóźnił
wykonanie
swoich
obowiązków, o czym PSG powiadomi pisemnie
Podmiot, co nie stanowi zmiany Umowy ani nie
wymaga zawarcia aneksu do Umowy;
b) niezależnego od PSG opóźnienia w uzyskaniu
pozwoleń
administracyjno-prawnych,
uzgodnień lub opinii, z zastrzeżeniem ust. 3
poniżej;
c) nieuzyskania
niezbędnych
uprawnień
do
dysponowania
nieruchomościami,
na których będzie przebiegać przyłącze lub
sieć gazowa (w przypadku konieczności jej
wybudowania), na cele budowlane lub
eksploatacyjne, w terminie 90 dni od daty
zawarcia Umowy.
3. Jeżeli opóźnienie w uzyskaniu pozwoleń
administracyjno-prawnych, o którym mowa w ust.
2 lit. b) powyżej, będzie następstwem okoliczności
zawinionych przez PSG, Podmiot uprawniony
będzie
do
dochodzenia
roszczeń
odszkodowawczych na zasadach ogólnych,
niezależnie od tego, czy skorzystał z uprawnienia
do odstąpienia od Umowy przysługującego
mu na podstawie ust. 4 poniżej.

5. Zawarcie umowy kompleksowej lub umowy
sprzedaży
i umowy
dystrybucji,
a
także
rozpoczęcie
odbioru
paliwa
gazowego,
na zasadach określonych w Umowie.
6. W uzasadnionym przypadku, na wezwanie PSG,
Podmiot ustanowi, w formie aktu notarialnego,
służebność przesyłu na rzecz PSG, polegającą

4. W sytuacjach, o których mowa w ust. 2 pkt b) lub
c),
PSG
powiadomi
pisemnie
Podmiot
o zaistniałych przeszkodach uniemożliwiających
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wykonanie przyłączenia w terminie określonym
w Umowie, oraz przedłuży ten termin o okres
niezbędny do usunięcia przeszkód w wykonaniu
przyłączenia. Takie powiadomienie nie stanowi
zmiany Umowy, jednakże po jego otrzymaniu
Podmiot będzie uprawniony do odstąpienia
od Umowy, w terminie 7 dni od dnia doręczenia
powiadomienia
Podmiotowi.
W
przypadku
odstąpienia przez Podmiot od Umowy, Strony
obowiązane będą zwrócić sobie wzajemne
świadczenia (lub ich ekwiwalent pieniężny)
spełnione przed złożeniem przez Podmiot
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
5. Strony zwolnione są od odpowiedzialności
za niewykonanie zobowiązań wynikających
z Umowy, jeżeli przyczyną tego niewykonania były
okoliczności siły wyższej. Za okoliczności siły
wyższej uważa się zdarzenie zewnętrzne,
niezależne od woli Stron, uniemożliwiające
wykonanie Umowy, którego Strony nie mogły
przewidzieć ani jemu zapobiec przy dołożeniu
maksymalnej staranności.

ub przy pomocy środków porozumiewania się
na odległość, Podmiot będący konsumentem jest
uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie
14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia, poprzez
złożenie
PSG
stosownego
oświadczenia
przesłanego Podmiotowi wraz projektem Umowy.
5. W każdym przypadku rozwiązanie Umowy lub
odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
§ VII. Postanowienia końcowe
1. PSG może zmienić OWUP w całości lub w części
w szczególności w przypadku:
a) zaistnienia okoliczności faktycznych mających
wpływ na prawa lub obowiązki Stron;
b) zmiany stanu prawnego mającej
na prawa lub obowiązki Stron;

c) zmiany Taryfy;
d) konieczności
realizacji
obowiązków
wynikających z decyzji Prezesa URE lub
innego organu administracji publicznej lub
wyroku sądowego;
e) uzasadnionej
potrzeby
uzupełnienia,
uszczegółowienia
lub
doprecyzowania
postanowień Umowy lub OWUP.
2. W sytuacji określonej w ust. 1 powyżej, zmiana
OWUP, nastąpi poprzez niezwłoczne doręczenie
Podmiotowi zmienionych OWUP. Podmiot może
wypowiedzieć Umowę w terminie 14 (czternastu)
dni od dnia doręczenia mu zmienionych OWUP,
z
zachowaniem
miesięcznego
okresu
wypowiedzenia.

§ V. Rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego
1. Uruchomienie instalacji gazowej Podmiotu
i rozpoczęcie dostaw paliwa gazowego w ilości
wynikającej z Umowy nastąpi po wykonaniu
przyłączenia i spełnieniu niezbędnych warunków
określonych w § III ust. 2, 3, 4 i 5 OWUP lub
w Umowie.
2. Z dniem zawarcia Umowy dla Podmiotu zostaje
zarezerwowana przepustowość w obszarze
dystrybucyjnym PSG, w wielkości zgodnej
z
parametrami
określonymi
w Warunkach
przyłączenia. Przepustowość, o której mowa
w zdaniu poprzednim, zarezerwowana będzie
do dnia złożenia do PSG, Pojedynczego Zlecenia
Dystrybucji (PZD) w celu rozpoczęcia świadczenia
usługi dystrybucji paliwa gazowego na rzecz
Podmiotu, zgodnie z zasadami świadczenia usługi
dystrybucji paliwa gazowego przez PSG.
3. W przypadku, gdy Podmiot zawrze ze Sprzedawcą
Umowę kompleksową, PZD składane jest przez
Sprzedawcę.
4. W przypadku, gdy Podmiot zawrze oddzielne
umowy sprzedaży oraz dystrybucji, PZD składane
jest przez Podmiot.
5. Niezłożenie PZD może skutkować utratą
rezerwacji
przepustowości
w
obszarze
dystrybucyjnym PSG oraz brakiem możliwości
świadczenia usługi dystrybucji paliwa gazowego
przez PSG.
§ VI. Rozwiązanie
od Umowy

Umowy

oraz

odstąpienie

1. Rozwiązanie
Umowy
może
nastąpić
za porozumieniem Stron, w terminie uzgodnionym
pomiędzy Stronami w takim porozumieniu.
2. Pozostałe
przypadki
określone są w Umowie.

rozwiązania

Umowy

3. Każda ze Stron uprawniona jest do odstąpienia
od Umowy z powodu niewykonywania lub
nienależytego wykonywania przez drugą Stronę jej
istotnych zobowiązań, wynikających z Umowy.
Takie oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
należy poprzedzić pisemnym wezwaniem Strony
do zaniechania naruszeń lub przywrócenia stanu
zgodnego z Umową i wyznaczeniem w tym celu
dodatkowego 21 dniowego terminu liczonego
od dnia otrzymania wezwania przez Stronę.
4. Jeżeli Umowa została zawarta poza lokalem PSG
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wpływ

