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POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Cennik dla gazu ziemnego wysokometanowego został opracowany przez przedsiębiorstwo
energetyczne Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie, zwane dalej
"Sprzedawcą" i obowiązuje odbiorców obsługiwanych przez sprzedawcę, stosownie do zakresu
świadczonych usług.
2.
Cennik stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą
pobierającym paliwo gazowe.
3.
Cennik uwzględnia postanowienia:
a)
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220 z późn.
zm.) ,
b)
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi.
(Dz. U. z 2013 r. poz. 820) – zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”,
c)
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1059 z poź zmianami)
– zwanego dalej „rozporządzeniem systemowym”,
d)
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu
ziemnego oraz zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego
państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2014 r. , poz. 1695 z późn. zm.),
e)
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2007 r. Nr 178, poz. 1252),
f)
ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (tekst. Ujednolicony. Dz. U. z 2017
r., poz. 43, z późn. zmianami),
g)
ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831 ) –
zwanej dalej „ustawą o efektywności energetycznej”.
h)
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
4.
Ustalone w cenniku ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT).
W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa podatkowego. Ustalone w Cenniku ceny nie zawierają podatku akcyzowego. W odniesieniu do
nich podatek akcyzowy nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6.
Zamawianie mocy oraz odczyty wskazań układów pomiarowych dokonywane są z dokładnością
do 1 kWh lub do 1kWh/h.
7.
Rozliczeń za dostarczony gaz dokonuje się na podstawie iloczynu ilości dostarczonego gazu w
jednostkach objętości (m3) oraz współczynnika konwersji.
8.
Cennik stosuje się w rozliczeniach sprzedawcy z odbiorcami stosownie do zakresu
świadczonych usług i zawartych umów oraz w zakresie nielegalnego poboru gazu.

DEFINICJE
W cenniku używa się następujących pojęć:
1.

Sprzedawca - Zakłady Górniczo Hutnicze „Bolesław” S.A. z siedzibą w Bukownie przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie dystrybucji
oraz w zakresie obrotu gazem na podstawie posiadanych koncesji.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Cennik – niniejszy „CENNIK DLA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO”.
Ciepło spalania [MJ/m3] lub [kWh/m3] – ilość ciepła, która zostałaby wydzielona w wyniku
całkowitego spalania w powietrzu jednostkowej ilości paliwa gazowego, gdyby reakcja
zachodziła pod stałym ciśnieniem, wszystkie , oprócz wody, produkty spalania były w stanie
gazowym, woda utworzona w procesie spalania uległa kondensacji i wszystkie produkty
spalania zostały doprowadzone do tej samej temperatury jaką miały substraty.
Odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera gaz na podstawie umowy zawartej ze sprzedawcą.
Umowa kompleksowa – umowa zawierająca postanowienia umowy sprzedaży gazu i umowy
o świadczenie usług dystrybucji.
Okres rozliczeniowy – ustalony w umowie przedział czasowy pomiędzy dwoma kolejnymi
odczytami rozliczeniowymi wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego.
Gaz – gaz ziemny wysokometanowy.
Układ pomiarowy – gazomierze i inne urządzenia pomiarowe, a także układy połączeń między
nimi, służące do pomiaru ilości paliw gazowych odebranych lub wprowadzonych do sieci.
Grupa taryfowa – grupa odbiorców pobierających gaz z sieci gazowej lub korzystających z
usług związanych z zaopatrzeniem odbiorców w te paliwa, dla których określa się jeden zestaw
cen lub stawek opłat i warunków ich stosowania.
Metr sześcienny w warunkach normalnych (m3) - jednostka rozliczeniowa, oznaczająca ilość
suchego gazu zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 101,325 kPa i temperaturze 273,15°K
(0°C).
Opłata abonamentowa – Opłata pobierana co miesiąc na podstawie kosztów planowanych.
Cena za gaz – Cena jaką Sprzedawca może obciążyć Odbiorcę za dostarczone paliwo gazowe,
która zgodnie z art. 538 K.C ma charakter ceny regulowanej maksymalnej.

KWALIFIKACJA ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH
Wszyscy odbiorcy zewnętrzni podłączeni do sieci gazowej sprzedawcy zakwalifikowani
są do jednej grupy taryfowej WB1.

ROZLICZENIA ODBIORCÓW – POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
2.
3.
4.
5.

Ustalane w cenniku ceny za gaz mają charakter cen maksymalnych. Rozliczenia za gaz
odbywają się na podstawie zapisów szczegółowych Umowy kompleksowej z Odbiorcami.
Ceny gazu ustalone w cenniku odpowiadają ciepłu spalania w wysokości 10,97 kWh/m3.
Odbiorcy pobierają paliwo gazowe na podstawie Umowy kompleksowej dostarczania paliwa
gazowego.
Sprzedawca dokonuje rozliczeń za dostarczony gaz lub wykonane usługi związane
z dostarczaniem gazu na podstawie wskazań układu pomiarowego w okresach rozliczeniowych
ustalonych w umowie.
Jeżeli umowy nie stanowią inaczej, rozliczenia z Odbiorcami dokonywane są w okresach
miesięcznych.
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WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT
1. Ceny i stawki opłat za dostarczone paliwo gazowe dla Odbiorców zasilanych z sieci gazowej
Sprzedawcy zamieszczono w tabeli poniżej:
Rodzaje cen i stawek opłat

[ gr/kWh]

[ gr/kWh]

11,0000

11,3555

Stawki opłat
abonamentowych

Przeznaczone do
celów
opałowych

WB1

Z zerową stawką
akcyzy lub
uwzględniające
zwolnienia od akcyzy

Grupa taryfowa

Cena za gaz

[ zł/mies.]
50

Do cen i stawek opłat dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości określonej przepisami
prawa podatkowego.
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