Wyciąg z Taryfy nr 9 dla usług dystrybucji paliw gazowych
Załącznik nr 2 do Umowy o przyłączenie do sieci gazowej

11. ZASADY ROZLICZEŃ ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
11.1.

Opłaty za przyłączenie określa się odpowiednio dla grup przyłączeniowych zgodnie z ich podziałem określonym w
rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 1.1 lit. d). Podmioty ubiegające się o przyłączenie do Sieci dystrybucyjnej zalicza się
do następujących grup przyłączeniowych:
a)

grupa A – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są bezpośrednio przyłączane do Sieci dystrybucyjnej
wysokich ciśnień z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w lit. c),

b)

grupa B – podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do Sieci dystrybucyjnej innej niż wymieniona
w lit. a), z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w lit. c), z podziałem na podgrupy:
•

podgrupa I – podmioty, które będą pobierać gaz ziemny wysokometanowy w ilości nie większej niż 10 m 3/h, albo gaz
ziemny zaazotowany w ilościach nie większych niż 25 m3/h,

•

podgrupa II – pozostałe podmioty,
grupa C – podmioty, wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, ich
wytwarzania, przetwarzania lub wydobywania, magazynowania paliw gazowych oraz skraplania lub regazyfikacji
skroplonego gazu ziemnego.

c)

11.2.

Operator ustala wysokość opłaty za przyłączenie do Sieci dystrybucyjnej dla podmiotów:
a)

grupy A – na podstawie jednej czwartej rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia,

b)

grupy B – na podstawie ustalonych w pkt 11.16. stawek opłat w zależności od:
–

wielkości Mocy przyłączeniowej,

–

długości odcinka sieci służącego do przyłączenia podmiotów ubiegających się o przyłączenie
przy zastosowaniu standardowych elementów Przyłącza do sieci gazowej,

c)

grupy C – na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia.

11.3.

Do standardowych elementów Przyłącza dla grupy przyłączeniowej B zalicza się: układ włączeniowy, rurę przewodową, zawór
odcinający, złącze izolacyjne lub połączenia typu polietylen-stal na przyłączu polietylenowym, kurek główny, reduktor ciśnienia
gazu o przepustowości nie większej niż 10 m 3/h oraz układ pomiarowy dla grupy przyłączeniowej B podgrupy I oraz rury
osłonowe na skrzyżowaniu z innym uzbrojeniem podziemnym.

11.4.

Za elementy Sieci dystrybucyjnej i urządzenia niewymienione w pkt 11.3., które są niezbędne do realizacji przyłączenia
podmiotów zaliczanych do grupy przyłączeniowej B, pobierane są opłaty w wysokości ¼ nakładów poniesionych na ich zakup
i budowę. Nie pobiera się opłat za zakup i montaż układów pomiarowych dla odbiorców zaliczanych do grupy przyłączeniowej
B podgrupy I.

11.5.

W przypadku wniosku przyłączonego podmiotu lub podmiotu ubiegającego się o przyłączenie o wyposażenie Miejsca odbioru
w chromatograf, podmiot ten ponosi nakłady i koszty związane z jego montażem oraz eksploatacją przy uwzględnieniu zasad
określonych w IRiESD.

11.6.

Opłatę za przyłączenie do Sieci dystrybucyjnej dla podmiotów zaliczanych do grupy przyłączeniowej B, oblicza się według
wzoru:

Op = OR + SP ∗ LP
gdzie:
OP

–

opłata za przyłączenie [zł],

OR

–

Opłata ryczałtowa za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej przyłączem o długości
nie większej niż 15 m,

SP

–

stawka opłaty za każdy metr Przyłącza powyżej 15 m [zł/m],

LP

–

długość Przyłącza powyżej 15 m wyznaczona z zaokrągleniem do 1 metra [m].

11.7.

Sposób wnoszenia opłat za przyłączenie określa umowa o przyłączenie.

11.8.

W przypadkach konieczności montażu ponadstandardowej szafki przeznaczonej na kurek główny lub Układ pomiarowy,
wynikającej z innych przepisów niż ustawa przywołana w pkt 1.1 lit. a) lub wystąpienia przez podmiot ubiegający się o
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przyłączenie z pisemnym wnioskiem i po uzyskaniu zgody Operatora na rezygnację ze standardowej szafki, podmiot
ubiegający się o przyłączenie z grupy przyłączeniowej B ponosi koszt zakupu i montażu szafki ponadstandardowej, która
stanowi jego własność oraz otrzymuje rabat w opłacie za przyłączenie odpowiednio: dla mocy przyłączeniowej nie większej
niż 10 m3/h – 64,70 zł i powyżej 10 m3/h – 157,30 zł.
11.9.

Za wymianę lub przebudowę Przyłącza, w tym zmianę lokalizacji lub przebudowę Punktu/Zespołu gazowego/Stacji gazowej
bez zwiększenia dotychczasowej Mocy przyłączeniowej, dokonaną na wniosek przyłączonego podmiotu, pobiera się opłatę
w wysokości rzeczywistych nakładów poniesionych z tego tytułu.

11.10.

Za przebudowę Przyłącza, zmianę lokalizacji, rozbudowę sieci lub przebudowę Punktu/Zespołu gazowego/Stacji gazowej
spowodowaną zwiększeniem Mocy przyłączeniowej, dokonaną na wniosek przyłączonego podmiotu, pobiera się opłatę
w wysokości równej:
1)

¼ rzeczywistych nakładów poniesionych z tego tytułu – w przypadku grupy przyłączeniowej A i B,

2)

rzeczywistych nakładów poniesionych z tego tytułu – w przypadku grupy przyłączeniowej C.

11.11.

Za zakup i montaż reduktora ciśnienia gazu oraz Układu pomiarowego w istniejącym Przyłączu, w celu uruchomienia odbioru
paliw gazowych przez odbiorcę zaliczanego do grupy przyłączeniowej B podgrupy I, nie pobiera się opłaty za przyłączenie, o
ile nie zachodzi konieczność przebudowy Przyłącza lub jego budowy albo przebudowy Punktu gazowego.

11.12.

Za wymianę Układu pomiarowego wynikającą ze zmiany Mocy przyłączeniowej lub Charakterystyki poboru paliwa gazowego,
dokonaną na wniosek przyłączonego podmiotu zaliczonego do grupy przyłączeniowej:
•
•
•

A lub B podgrupa II – pobiera się opłatę w wysokości jednej czwartej nakładów poniesionych na jego zakup i montaż,
C – pobiera się opłatę w wysokości rzeczywistych nakładów poniesionych na jego zakup i montaż,
B podgrupa I – opłaty nie pobiera się.

11.13.

W przypadku budownictwa wielorodzinnego, gdy Układy pomiarowe są montowane na Instalacji gazowej, Operator nie ponosi
kosztów zakupu i montażu szafek przeznaczonych na te układy.

11.14.

W przypadku budynków typu bliźniak, podwójny bliźniak bądź innych budynków jednorodzinnych z wyodrębnionymi lokalami,
które z przyczyn technicznych zasilane będą z jednego Przyłącza, opłata za przyłączenie dzielona jest na wszystkie podmioty
ubiegające się o przyłączenie. Decyzję o podziale opłaty podejmuje Operator, mając na uwadze zasadę równoprawnego
traktowania Odbiorców.

11.15.

Opłata za przyłączenie jest ustalana i pobierana w wysokości wynikającej z Taryfy obowiązującej w dniu zawarcia umowy o
przyłączenie.

11.16.

Stawki opłat za przyłączenie do sieci Operatora podmiotów zaliczanych do grupy przyłączeniowej B, przedstawia poniższa
tabela:

[m3/h]

Opłata ryczałtowa za przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej przyłączem o
długości nie większej niż 15 m [OR]
[zł]

Stawka opłaty za każdy metr
przyłącza powyżej 15 m
[SP]
[zł/m]

b ≤ 10

2 132,10

76,19

10< b ≤ 25

2 064,80 + 50,20 * (b - 10)

95,03

25< b ≤ 65

2 842,10 + 42,40 * (b - 25)

110,94

65 < b ≤ 300

4 577,10 + 32,90 * (b - 65)

128,21

300 < b ≤ 600

12 312,40 + 23,10 * (b - 300)

151,29

600 < b ≤ 1 000

19 259,70 + 17,10 * (b - 600)

180,10

b > 1 000

25 673,10 + 11,40 * (b - 1 000)

224,69

Moc przyłączeniowa [b]
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