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UMOWA kompleksowa sprzedaży i świadczenia usług dystrybucji gazu ziemnego 
wysokometanowego 

Nr   ZE/___/____/SGZ/____ (nr ERU: PH/SE/_____/______)  (dalej Umowa) 
 

W dniu  ........................  r. w ................................... pomiędzy: ArcelorMittal Poland 
Spółka Akcyjna z siedzibą 41-308 Dąbrowa Górnicza, al. J. Piłsudskiego 92, wpisaną do 
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
0000115891; NIP: 634-24-63-083; REGON: 277839653; BDO: 000012617; kapitał 
zakładowy: 2 659 478 030,00 zł; kapitał wpłacony: 2 659 478 030,00 zł; adres e-mail: 
………………………………. Oddział w ………………………… z siedzibą: 
……………………………………………; REGON ………………………………………, zwaną dalej 
Dostawcą reprezentowaną przez: 
 
1. ……………………………………………………… 
 
2. ……………………………………………………… 
 
a 
 
………………………. zamieszkałą/ym w ………………………., legitymującą/ym się dowodem 
osobistym seria   i nr ………………………., prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą 
………………………., pod adresem ………………………….., na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca numer PESEL 
…………………………., NIP ……………, REGON …………………….. ., BDO: …………………………., 
adres do korespondencji: ………………………………………………………………………, adres e-mail: 
………………………………., zwaną dalej Odbiorcą reprezentowaną przez: 
 

1. …………………………………………………………… 
 
2. …………………………………………………………… 

(Dostawca i Odbiorca są w dalszej części Umowy zwani „Stronami”)   
 
zawarto Umowę następującej treści: 

 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 
§1 

1. Dostawca - jako przedsiębiorstwo energetyczne działające w myśl ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2220 wraz z 
późniejszymi zmianami) oświadcza, że posiada koncesje na: 
- dystrybucję paliw gazowych - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 

PPG/l0A/4336/W/OKA/2003/RK z dnia 13 sierpnia 2003 r. z późniejszymi zmianami – 
na okres do 31 grudnia 2025 r. 

- obrót paliwami gazowymi - Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 
OPG/8A/4336/W/OKA/2003/RK z dnia 13 sierpnia 2003 r., z późniejszymi zmianami - 
na okres do 31 grudnia 2025 r. 

2. Dostawca został wyznaczony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) 
na operatora systemu dystrybucyjnego gazowego na podstawie decyzji z dnia 23 maja 
2011 r. Nr DPE-4721-33(5)/2011/4336/ŁG. 

3. Wykonywanie Umowy odbywać się będzie zgodnie z jej treścią, z właściwymi przepisami 
prawa a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo energetyczne dnia 10 kwietnia 1997 r. 
z późniejszymi nowelizacjami (dalej: „Ustawa”), wraz z aktami wykonawczymi, a w 
szczególności z rozporządzeniem z dnia z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu gazowego (dalej „rozporządzenie systemowe”) i 
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rozporządzeniem z dnia 15 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 
kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (dalej „rozporządzenie 
taryfowe”), a ponadto zgodnie z: 
a. aktualną zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: „Prezes 

URE”) Taryfą dla paliw gazowych, zwaną dalej „Taryfą”. Aktualna na dzień wejścia w 
życie niniejszej umowy Taryfa została opublikowana w Biuletynie Urzędu Regulacji 
Energetyki, a także jest dostępna na stronach internetowych http://www.ure.gov.pl/ 
oraz http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html - skąd może 
być przez Odbiorcę pobrana, przechowywana i odtwarzana w zwykłym toku 
czynności.. Zmiana Taryfy następuje w trybie określonym w Ustawie Prawo 
energetyczne. 

b. aktualnym cennikiem paliw gazowych, zwanym dalej „Cennikiem” – w zakresie 
sprzedaży gazu ziemnego. Aktualny na dzień wejścia w życie niniejszej umowy cennik 
– stanowi dokument o nazwie „CENNIK ARCELORMITTAL POLAND S.A. dla paliw 
gazowych dla odbiorców innych niż w gospodarstwach domowych.”, który dostępny 
jest na stronie internetowej http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-
energii.html - skąd może być przez Odbiorcę pobrany, przechowywany i odtwarzany 
w zwykłym toku czynności. Aktualny na dzień wejścia w życie niniejszej umowy 
Cennik został wysłany na adres e-mail Odbiorcy. 

c. aktualną Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa 
energetycznego (dalej "IRiESD"), która z mocy art. 9g ust. 12 ustawy z dnia 10 
kwietnia 1997 r. prawo energetyczne stanowi część Umowy. IRiESD jest dostępna w 
siedzibie i na stronie internetowej Przedsiębiorstwa energetycznego 
(http://poland.arcelormittal.com/dla-odbiorcow-energii.html) - skąd może być przez 
Odbiorcę pobrana, przechowywana i odtwarzana w zwykłym toku czynności. Zmiana 
IRiESD następuje w trybie określonym w Ustawie Prawo energetyczne.  

4. Odbiorca zobowiązany jest do stosowania w pełnym zakresie aktualnej IRiESD. Dostawca 
, jako operator systemu dystrybucyjnego gazowego, o którym mowa w którym mowa w 
art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne - Dostawca jest 
zobowiązany do opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (dalej 
„IRiESD”), przy czym IRiESD Dostawcy nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia jej przez 
Prezesa URE przed wprowadzeniem jej w życie, tylko zgodność IRiESD z przepisami 
prawa jest kontrolowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki następczo, tj. po jej 
wprowadzeniu. IRiESD zamieszczona jest stronie internetowej Dostawcy oraz 
udostępnienia w siedzibie Dostawcy do publicznego wglądu - na podstawie art. 9g ust. 
12 ustawy Prawo energetyczne - staje się częścią Umowy. Aktualna IRiESD dostępna jest 
na stronie internetowej http://poland.arcelormittal.com/dla-odbiorcow-energii.html - skąd 
może być przez Odbiorcę pobrana i przechowywana w zwykłym toku czynności. 

5. Dostawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z 
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.). 

6. Odbiorca oświadcza, że posiada / nie posiada1 status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu 
Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.). 
 

 
§2 

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o: 
1) Mocy Umownej - rozumie się przez to maksymalną ilość energii zawartej gazie 

ziemnym, którą można odebrać w okresie godziny, określoną na dany rok w Umowie, 
wyrażona w kWh/h.  

2) Układzie pomiarowo – rozliczeniowym - rozumie się przez to gazomierze i inne 
urządzenia pomiarowe lub rozliczeniowo - pomiarowe, a także układy połączeń 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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między nimi, służące do pomiaru ilości paliw gazowych i dokonywania rozliczeń w 
jednostkach objętości; 

3) Taryfie - rozumie się przez to zatwierdzony przez Prezesa URE zbiór cen i stawek 
opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez Dostawcę i wprowadzany, 
jako obowiązujący w trybie określonym w ustawie Prawo energetyczne; 

4) Cenniku - rozumie się przez to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich 
stosowania, opracowany przez Dostawcę i wprowadzany, jako obowiązujący w trybie 
określonym w ustawie Kodeks Cywilny; 

5) Metrze sześciennym normalnym (m3) - rozumie się przez to - jednostkę rozliczeniową, 
oznaczającą ilość suchego gazu ziemnego, zawartą w objętości 1 m3 przy ciśnieniu 
101,325 kPa i temperaturze 0 °C. 

6) Paliwie gazowym lub gazie ziemnym - rozumie się przez to gaz ziemny 
wysokometanowy grupy E. 

2. Wyrażenia niezdefiniowane w Umowie mają takie znaczenie, jakie nadano im w Ustawie 
lub w IRiESD. 

 
 

II. PRZEDMIOT UMOWY 
 

1. Przedmiotem Umowy jest sprzedaż oraz świadczenie usług dystrybucyjnych gazu 
ziemnego wysokometanowego o parametrach jakościowych określonych zgodnie z 
postanowieniami Umowy oraz IRiESD do:  
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Odbiorca oświadcza, że posiada tytuł prawny do obiektu/nieruchomości opisanej w ust.1, 
do której zgodnie z postanowieniami Umowy mają być świadczone usługi dystrybucji 
gazu ziemnego wysokometanowego. Odbiorca oświadcza, iż wspomnianym tytułem 
prawnym do korzystania z ww. nieruchomości jest:  
………………………………………………………………………... 

3. W przypadku utraty tytułu prawnego do któregokolwiek z obiektów określonych w ust. 1 
– Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dostawcy o tym fakcie.  

4. W przypadku zastąpienia któregokolwiek z tytułów prawnych określonych w ust. 1 – 
innym tytułem prawnym Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o 
tym fakcie Dostawcy. 

5. Odbiorca zobowiązuje się, że będzie nabywał i odbierał gaz ziemny z przeznaczeniem na 
cele określone w formularzu „Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu wyrobów gazowych 
na potrzeby naliczenia podatku akcyzowego”, który stanowi załącznik do Umowy. 
Obowiązek ten nie dotyczy Pośredniczącego podmiotu gazowego.  
 

 
 
 

III. SPRZEDAWCA REZERWOWY 
 

1. Zgodnie z przepisami Ustawy Odbiorca wskazuje sprzedawcę rezerwowego dokonując 
jego wyboru spośród sprzedawców rezerwowych ujętych na liście publikowanej przez 
operatora systemu dystrybucyjnego. Konsekwencją dokonania takiego wyboru jest 
obowiązek zawarcia przez operatora systemu dystrybucyjnego w imieniu Odbiorcy 
umowy kompleksowej z wybranym sprzedawcą rezerwowym w przypadkach i na 
zasadach określonych w przepisach Ustawy a w szczególności w art. 5aa Ustawy – na 
wypadek konieczności zaprzestania sprzedaży gazu ziemnego przez Dostawcę lub w 
przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy. Obowiązek, zawarcia w/w umowy 
kompleksowej rezerwowej nie dotyczy Odbiorcy w okresie wstrzymania dostarczania 
paliwa gazowego, o którym mowa w art. 6a ust. 3 i art. 6b Ustawy. Brak dokonania 
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wyboru innego sprzedawcy rezerwowego niż Dostawca – oznacza, że sprzedawcą 
rezerwowym dla Odbiorcy jest Dostawca. 

2. Dostawca poinformuje Odbiorcę oraz sprzedawcę rezerwowego (o ile będzie nim inny 
podmiot niż Dostawca), o konieczności zaprzestania sprzedaży gazu ziemnego do 
Odbiorcy oraz przewidywanej dacie zaprzestania tej sprzedaży, jeśli jest znana lub 
możliwa do ustalenia przez Dostawcę, niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od 
dnia powzięcia przez Dostawcę informacji o braku możliwości dalszego wywiązywania się 
z Umowy.  

3. Dostawca publikuje na swojej stronie internetowej 
http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html oraz udostępnia w 
swojej siedzibie aktualną listę sprzedawców, którzy oferują sprzedaż rezerwową 
odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci Dostawcy, wraz z informacją o adresach ich 
stron internetowych, na których zostały opublikowane oferty sprzedaży rezerwowej. 

4. Odbiorca może wskazać, jako sprzedawcę rezerwowego tylko sprzedawcę wymienionego 
na liście sprzedawców rezerwowych, o której mowa w ust. 3.  

5. Wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą rezerwowym nie może być Dostawca. Wymóg, o 
którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy przypadku, gdyby na obszarze, na którym 
Dostawca pełni funkcję operatora systemu dystrybucyjnego jest tylko jeden podmiot 
pełniący funkcję sprzedawcy rezerwowego, którym jest Dostawca. 

6. Z uwzględnieniem postanowień powyżej - Odbiorca wskazuje, że wybranym przez niego 
sprzedawcą rezerwowym jest: ………………………………….  

7. Odbiorca wyraża zgodę i upoważnia Dostawcę do zawarcia na jego rzecz i w jego imieniu 
umowy kompleksowej gazu ziemnego wysokometanowego ze sprzedawcą rezerwowym 
(dalej: umowa kompleksowa rezerwowa) wskazanym przez Odbiorcę, na warunkach 
określonych przez sprzedawcę rezerwowego. Dostawca jest uprawniony do udzielenia w 
tym zakresie dalszego umocowania swoim pracownikom. 

8. Jeżeli wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą rezerwowym jest Dostawca – to Odbiorca 
upoważnia Dostawcę do zawarcia w imieniu i na rzecz Odbiorcy umowy kompleksowej 
rezerwowej z tym samym Dostawcą jako sprzedawcą rezerwowym. 

9. Dostawca będzie upoważniony do zawarcia umowy kompleksowej rezerwowej ze 
sprzedawcą rezerwowym - w przypadkach i na zasadach określonych w Ustawie oraz 
IRiESD. 

10. Umowa kompleksowa rezerwowa zawarta ze sprzedawcą rezerwowym obowiązuje od 
dnia zaprzestania wykonywania niniejszej umowy i zawierana jest na czas nieokreślony. 
W przypadku wskazania przez Odbiorcę jako sprzedawcy rezerwowego Dostawcy umowa 
kompleksowa rezerwowa opierać się będzie na następujących zasadach. Sprzedaż energii 
następować będzie z zastosowaniem ceny gazu ziemnego w ramach sprzedaży 
rezerwowej -  ustalanej jako cena wynikająca z aktualnego cennika Dostawcy. Aktualny 
na dzień wejścia w życie niniejszej Umowy cennik – stanowi dokument o nazwie 
„CENNIK ARCELORMITTAL POLAND S.A. dla paliw gazowych dla odbiorców innych niż w 
gospodarstwach domowych”, który dostępny jest na stronie internetowej 
http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html - skąd może być przez 
Odbiorcę pobrany, przechowywany i odtwarzany w zwykłym toku czynności. Zmiana 
Cennika Dostawcy wiąże Odbiorcę, jeżeli nie złożył oświadczenia o wypowiedzeniu 
niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o 
wypowiedzeniu niniejszej umowy może być złożone w terminie 14 dni od dnia 
poinformowania go o wprowadzeniu do stosowania nowego lub zmienionego Cennika z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca 
Nowy Cennik wchodzi w życie w terminie miesiąca od dnia jego opublikowania na stronie 
internetowej chyba, że Odbiorca złożył ww. oświadczenie o wypowiedzeniu niniejszej 
umowy. W takim wypadku – do końca okresu obowiązywania niniejszej umowy – 
obowiązuje Cennik dotychczasowy. 

11. Umowa kompleksowa rezerwowa pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą może ulec rozwiązaniu 
w dowolnym terminie na mocy porozumienia Stron lub w drodze wypowiedzenia przez 
Odbiorcę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni 
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dzień miesiąca następujący po miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie oświadczenia o 
wypowiedzeniu umowy, przy czym Odbiorca może wskazać późniejszy jej termin 
rozwiązania. Odbiorca nie może zostać obciążony przez Dostawcę kosztami z tytułu 
wcześniejszego rozwiązania tej umowy. 

12. Umowa kompleksowa rezerwowa zawarta pomiędzy Dostawcą i Odbiorcą także traci moc 
z chwilą rozpoczęcia realizacji obowiązującej i prawidłowo zgłoszonej do Dostawcy 
umowy sprzedaży z wybranym przez Odbiorcę sprzedawcą umożliwiającej rozpoczęcie 
sprzedaży przez wybranego sprzedawcę. 

13. Dostawca informuje Odbiorcę o zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy 
kompleksowej rezerwowej, przyczynach zawarcia tej umowy, osobie i danych 
teleadresowych sprzedawcy rezerwowego oraz miejscu opublikowania przez sprzedawcę 
rezerwowego warunków umowy kompleksowej rezerwowej, w terminie 5 dni od dnia jej 
zawarcia. 

14. Dostawca przekazuje dotychczasowemu sprzedawcy rezerwowemu dane dotyczące ilości 
zużytego przez Odbiorcę gazu ziemnego w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia sprzedaży 
rezerwowej na podstawie umowy kompleksowej rezerwowej Odbiorcy, w celu 
umożliwienia dokonania rozliczeń z Odbiorcą.  

15. W przypadku gdyby umowa kompleksowa rezerwowa przestanie obowiązywać lub 
ulegnie rozwiązaniu, a Odbiorca nie będzie posiadał obowiązującej i prawidłowo 
zgłoszonej do Dostawcy umowy sprzedaży albo umowy kompleksowej z wybranym 
sprzedawcą umożliwiającej rozpoczęcie sprzedaży przez wybranego sprzedawcę, to z 
chwilą utraty mocy przez umowę kompleksową rezerwową Dostawca fizycznie 
zaprzestanie dostarczania gazu ziemnego do Odbiorcy. Jeżeli fizyczne zaprzestanie 
dostarczania gazu ziemnego nastąpi z opóźnieniem w stosunku do daty utraty mocy 
umowy kompleksowej rezerwowej, to rozliczenie z tytułu gazu ziemnego pobranego 
przez Odbiorcę w tym okresie nastąpi na zasadach wynikających z umowy kompleksowej 
rezerwowej. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdyby Odbiorca swoim działaniem lub 
zaniechaniem uniemożliwił Dostawcy fizyczne wyłączenie Odbiorcy. W tym ostatnim 
przypadku rozliczenie zostanie dokonane według zasad określonych w Taryfie. 

16. W przypadku gdy Dostawca zaprzestał sprzedaży gazu ziemnego Odbiorcy a sprzedawca 
rezerwowy wskazany przez Odbiorcę nie może podjąć, nie podjął lub zaprzestał 
sprzedaży rezerwowej to Dostawca, działając w imieniu i na rzecz Odbiorcy, zawiera ze 
sprzedawcą z urzędu umowę kompleksową.  

17. Umowa kompleksowa, o której mowa w ust. 16 jest zawierana na czas nieokreślony i 
obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania niniejszej umowy albo zaprzestania 
wykonywania umowy kompleksowej rezerwowej lub niepodjęcia sprzedaży przez 
sprzedawcę rezerwowego. 

18. Dostawca informuje Odbiorcę o zawarciu w jego imieniu i na jego rzecz umowy, o której 
mowa w ust. 16, przyczynach zawarcia tej umowy, osobie i danych teleadresowych 
sprzedawcy rezerwowego, w terminie 5 dni od dnia jej zawarcia. 

 
 
 

IV. MIEJSCE DOSTARCZANIA GAZU ZIEMNEGO 
 

1. Gaz ziemny będzie dostarczany do miejsca dostarczania, które stanowi Punkt Zdawczo – 
Odbiorczy, który ustanawia się na ……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….…… Punkt ten stanowi 
granicę eksploatacji pomiędzy siecią Dostawcy a instalacją Odbiorcy i jest granicą 
obowiązków Dostawcy i Odbiorcy w zakresie eksploatacji, konserwacji i remontów. 

2. Prawo własności gazu ziemnego i ryzyko jego utraty przechodzą z Dostawcy na Odbiorcę 
w miejscu dostarczania. 

3. Odbiorca zarządza wewnętrzną instalacją gazu od granicy eksploatacji określonej w ust. l 
i odpowiada za jej stan techniczny i eksploatację zgodnie z obowiązującymi przepisami, w 
tym zgodnie z art. 7a ustawy Prawo energetyczne. 
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V. UKŁAD POMIAROWO-ROZLICZENIOWY 
 

1. Układ pomiarowo-rozliczeniowy gazu ziemnego zamontowany jest na 
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

2. W skład wyposażenia układu pomiarowo-rozliczeniowego wchodzi 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………. 

3. Układ pomiarowo-rozliczeniowy wymieniony w ust. 1 stanowi własność Dostawcy. 
4. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty układu pomiarowo-rozliczeniowego 

wymienionego w ust. 3, z przyczyn przez Dostawcę niezawinionych i niewynikających z 
naturalnego zużycia się tego układu - Odbiorca zobowiązany jest do niezwłocznego 
zawiadomienia o powyższym Dostawcy oraz do zwrotu Dostawcy poniesionych kosztów 
naprawy lub wymiany uszkodzonych, zniszczonych lub utraconych elementów układu 
pomiarowo rozliczeniowego - chyba, że utrata, zniszczenie lub uszkodzenie układu 
pomiarowo-rozliczeniowego jest następstwem okoliczności niezależnych od Odbiorcy, za 
które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Wykonywanie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego dokonuje Dostawca. 
Eksploatację, obsługę serwisową i legalizacje układu pomiarowo-rozliczeniowego 
zapewnia Dostawca. 

6. Każdorazowa zmiana polegająca na montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego na 
nowym przyłączu lub trwałym demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego musi być 
potwierdzona w przyjętym przez obydwie Strony protokole. W tym przypadku forma 
aneksu do Umowy nie jest wymagana. 

7. W przypadku braku możliwości ustalenia wielkości zużycia gazu ziemnego na podstawie 
odczytu wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, do rozliczeń przyjmuje się 
średniodobowe zużycie gazu ziemnego, ustalone na podstawie prawidłowo zmierzonego 
poboru gazu ziemnego w porównywalnym okresie, pomnożone przez liczbę dni w okresie, 
w którym brak możliwości ustalenia wielkości zużycia gazu ziemnego na podstawie 
odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

8. Jednostką rozliczeniową jest jedna kilowatogodzina (kWh). Ilość jednostek energii do 
rozliczenia jest ustalana na podstawie iloczynu wielkości zużycia gazu ziemnego, 
określonej w metrach sześciennych normalnych oraz współczynnika konwersji ustalonego 
zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 

9. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w działaniu lub w odczycie układu 
pomiarowo-rozliczeniowego Dostawca niezwłocznie dokona korekty pobranej ilości gazu 
ziemnego przez Odbiorcę oraz na tej podstawie dokona korekty wystawionej faktury. 

 
 
 
 

VI. MOC, JAKOŚĆ I PRZEZNACZENIE GAZU ZIEMNEGO 
 

1. Odbiorcę zalicza się do grupy przyłączeniowej …... 
2. Moc przyłączeniowa, rozumiana jako maksymalna godzinowa możliwość dostarczania 

gazu ziemnego do Odbiorcy ze względów technicznych, w Punkcie Zdawczo Odbiorczym – 
wynosi ……………. m3/h. 

3. Odbiorca zamawia i z dniem podpisania Umowy zobowiązuje się odbierać gaz ziemny w 
ilości maksymalnej ………. ____ kWh/h („Moc Umowna”). 

4. W przypadku przekroczenia przez Odbiorcę Mocy Umownej - jest on zobowiązany do 
uiszczenia opłat z tego tytułu naliczonych na zasadach określonych w Taryfie. Zapłata 
powyższej opłaty nie wyłącza prawa Dostawcy do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
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5. Dostawca zobowiązuje się dostarczać gaz ziemny w ilościach określonych w ust. 3 i przy 
ciśnieniu gazu od ……… kPa (minimalne) do …….. kPa (maksymalne) w Punkcie Zdawczo- 
Odbiorczym.  

6. Odbiorca w terminie określonym w Taryfie może wystąpić do Dostawcy o zmianę Mocy 
Umownej na kolejny rok. Zaktualizowana wielkość Mocy Umownej nie może być większa 
od wielkości mocy przyłączeniowej określonej w ust. 2. Zmiana zamówionej Mocy 
Umownej następuje w formie aneksu do niniejszej Umowy.  

7. Nie złożenie przez Odbiorcę w terminie określonym w Taryfie wniosku o zmianę wielkości 
zamówionej Mocy Umownej powoduje przyjęcie przez Dostawcę wielkości zamówionej 
Mocy Umownej określonej w poprzednim roku. 

8. Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Odbiorcy gazu ziemnego o parametrach 
jakościowych dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E określonych zgodnie z 
postanowieniami Taryfy. Dostawca może jednak dostarczyć Odbiorcy gaz ziemny o innym 
cieple spalania niż określone w Taryfie, lecz wówczas cena za dostarczony gaz ziemny 
ulega korekcie o współczynnik korygujący, w sposób określony w Taryfie. Ciepło spalania 
dostarczonego gazu ziemnego oblicza się w sposób określony w Taryfie. Rozliczenia za 
pobrany gaz ziemny lub wykonane usługi związane z ich dostarczaniem dokonywane 
będą na podstawie iloczynu wielkości zużycia tych paliw, ustalonej w jednostkach 
objętości, oraz współczynnika konwersji określonego zgodnie z właściwymi przepisami 
prawa. 

9. Gaz ziemny będący przedmiotem Umowy zostanie użyty do celów określonych w 
oświadczeniu Odbiorcy o przeznaczeniu wyrobów gazowych na potrzeby naliczania 
podatku akcyzowego, które stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

10. Zmiana przeznaczenia gazu ziemnego wymaga niezwłocznego poinformowania o tym 
Dostawcy i może nastąpić wyłącznie po złożeniu przez Odbiorcę nowego oświadczenia o 
przeznaczeniu wyrobów gazowych na potrzeby naliczania podatku akcyzowego, które 
zastąpi uprzednio złożone oświadczenie i stanowić będzie nowy Załącznik nr 1 do Umowy. 

11. Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu wyrobów gazowych na potrzeby naliczania 
podatku akcyzowego - stanowi integralną część Umowy. 

13.Jeżeli Odbiorca przeznacza gaz ziemny na różne cele i udział procentowy przeznaczenia 
gazu ziemnego na poszczególne cele jest zmienny i ustalenie tego udziału może nastąpić 
dopiero po zużyciu tego paliwa gazowego - na podstawie wskazań układów pomiarowo-
rozliczeniowych, to wówczas Odbiorca zobowiązany jest do składania oświadczeń o 
przeznaczeniu wyrobów gazowych na potrzeby naliczania podatku akcyzowego -  w 
okresach miesięcznych, do …………………… dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
którego oświadczenie dotyczy. 

14. Odbiorca oświadcza, że w przypadku naruszenia przepisów ustawy o podatku akcyzowym 
- z przyczyn zależnych od Odbiorcy, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca - 
skutkujących naliczeniem Dostawcy podatku akcyzowego a w szczególności w przypadku 
przeznaczenia gazu ziemnego na inny cel niż wynikający z treści oświadczenia o 
przeznaczeniu wyrobów gazowych na potrzeby naliczania podatku akcyzowego – to 
Odbiorca zobowiązuje się do zapłaty Dostawcy odszkodowania w wysokości 
odpowiadającej wszelkim poniesionym z tego tytułu przez Dostawcę kosztom, a w 
szczególności w wysokości obejmującej kwotę poniesionego przez Dostawcę 
zobowiązania podatkowego wraz z należnymi odsetkami naliczonymi od tego 
zobowiązania oraz wszelkimi innymi kosztami, jakie Dostawca będzie zobowiązany 
ponieść z tego tytułu, niezwłocznie po wezwaniu przez Dostawcę do zapłaty. 

 
VII. ZOBOWIĄZANIA STRON 

  
§ 1 

Dostawca zobowiązuje się w szczególności do: 
1. Dostarczania gazu ziemnego do Punktu Zdawczo-Odbiorczego określonego w rozdz. III 

ust. 1 Umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach określonych w 
Umowie. 
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2. Powiadamiania Odbiorcy, z co najmniej 7/14-dniowym wyprzedzeniem o terminach i 
czasie trwania planowanych przerw w dostarczaniu gazu ziemnego, w formie ogłoszeń 
prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych, w inny sposób 
przyjęty na danym terenie lub w drodze indywidualnych zawiadomień przekazanych na 
piśmie, telefonicznie bądź za pomocą innego środka telekomunikacji. 

3. Niezwłocznego sprawdzania zgłoszeń Odbiorcy o zaistniałych ograniczeniach, przerwach i 
zakłóceniach w dostarczaniu gazu ziemnego oraz niezwłocznego likwidowania przyczyn 
powodujących ograniczenia, przerwy i zakłócenia w dostarczaniu gazu ziemnego. 

 
§ 2  

Odbiorca zobowiązuje się w szczególności do: 
1. Odbioru i używania gazu ziemnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami 

określonymi w Umowie. 
2. Terminowego regulowania opłat i należności wynikających z realizacji niniejszej Umowy. 
3. Zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy swobodnego, niczym 

nieograniczonego całodobowego dostępu do Punktu Zdawczo-Odbiorczego oraz układu 
pomiarowo-rozliczeniowego, w szczególności w celu kontroli przestrzegania przez 
Odbiorcę postanowień Umowy oraz wykonywania przez nich niezbędnych prac 
eksploatacyjnych lub zabezpieczających oraz odczytu układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

4. Zapewnienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu do układu pomiarowo-
rozliczeniowego i elementów sieci gazowej znajdujących się na terenie Odbiorcy, w 
obrębie instalacji gazowej Odbiorcy, w celu wykonywania niezbędnych prac 
remontowych, eksploatacyjnych, modernizacyjnych, zabezpieczających a także 
legalizację układu pomiarowo-rozliczeniowego będącego własnością Dostawcy, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, oraz dokonywania pomiarów wielkości i parametrów 
gazu ziemnego. 

5. Zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dostępem osób nieupoważnionych do 
układu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa w rozdz. V niniejszej Umowy, 
niedokonywania w nim jakichkolwiek zmian (z malowaniem włącznie), oraz pokrycia w 
pełnej wysokości strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty tego 
urządzenia, chyba że nastąpiło to z przyczyn, za które Odbiorca nie ponosi 
odpowiedzialności, tj. pomimo dołożenia należytej staranności przez Odbiorcę w zakresie 
ochrony układów pomiarowo-rozliczeniowych – jeżeli układ ten znajduje się na terenie 
lub w obiekcie będącym w posiadaniu Odbiorcy. 

6. Zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zerwaniem wszelkich plomb 
znajdujących się na lub przy Układzie pomiarowym, a także innych plomb założonych 
przez producenta Układu pomiarowego, Dostawcę lub inny uprawniony organ oraz 
pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z uszkodzenia, zniszczenia lub utraty 
tych plomb, chyba że nastąpiło to z przyczyn, za które Odbiorca nie ponosi 
odpowiedzialności, tj. pomimo dołożenia należytej staranności przez Odbiorcę w zakresie 
ochrony układów pomiarowo-rozliczeniowych – jeżeli układ ten znajduje się na terenie 
lub w obiekcie będącym w posiadaniu Odbiorcy. 

7. Umożliwienia zdemontowania i wydania układu pomiarowo-rozliczeniowego 
upoważnionym przedstawicielom Dostawcy, w przypadku wstrzymania dostarczania gazu 
ziemnego oraz wygaśnięcia lub rozwiązania z jakiejkolwiek przyczyny Umowy – jeżeli 
układ ten znajduje się na terenie lub w obiekcie będącym w posiadaniu Odbiorcy. 

8. Niezwłocznego, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od ich stwierdzenia, 
informowania Dostawcy o zauważonych wadach lub usterkach w układzie pomiarowo-
rozliczeniowym, a także o stwierdzonych przerwach, ograniczeniach i zakłóceniach w 
odbiorze gazu ziemnego. 

9. Poniesienia kosztów sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowo-
rozliczeniowego zainstalowanego u Odbiorcy oraz kosztów badania laboratoryjnego 
układu pomiarowo-rozliczeniowego wykonanego na jego żądanie, w tym jego demontażu 
oraz montażu układu pomiarowo-rozliczeniowego w przypadku, gdy nie stwierdzono 
nieprawidłowości w działaniu elementów układu pomiarowo-rozliczeniowego.  
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10. Poniesienia,  na  zasadach  określonych  w  Taryfie,  kosztów  sprawdzenia i pomiarów 
jakości dostarczanego Paliwa gazowego w przypadku, gdy przeprowadzone sprawdzenie 
dotrzymania parametrów jakościowych gazu ziemnego nie potwierdzą zastrzeżeń 
Odbiorcy. 

11. Ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z wadliwą eksploatacją 
własnych sieci i instalacji gazowych mających wpływ na urządzenia Dostawcy oraz na 
urządzenia innych Odbiorców chyba, że szkoda jest następstwem okoliczności 
niezależnych od Odbiorcy, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. 

12. Poniesienia kosztów sprawdzenia układu pomiarowo-rozliczeniowego w następstwie 
stwierdzenia uszkodzenia zabezpieczeń układu pomiarowo-rozliczeniowego, chyba że 
nastąpiło to z przyczyn, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności, tj. pomimo 
dołożenia należytej staranności przez Odbiorcę w zakresie ochrony układów pomiarowo-
rozliczeniowych.    

13. Umożliwienia Dostawcy sprawdzenia prawidłowości wskazań układu pomiarowo-
rozliczeniowego, którego Odbiorca jest właścicielem i poniesienia kosztów jego 
sprawdzenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego działaniu, chyba że 
stwierdzone nieprawidłowości nastąpiły z przyczyn, za które Odbiorca nie ponosi 
odpowiedzialności, tj. pomimo dołożenia należytej staranności przez Odbiorcę w zakresie 
ochrony układów pomiarowo-rozliczeniowych.        

14. Pisemnego  zawiadomienia  Dostawcy  o  zmianie  przeznaczenia  gazu ziemnego na cele 
określone w Ustawie o podatku akcyzowym przy użyciu formularza „Oświadczenie 
Odbiorcy o przeznaczeniu wyrobu gazowego na potrzeby naliczenia podatku 
akcyzowego”. Zawiadomienie to powinno być dokonane w terminie trzech (3) dni 
roboczych od zaistnienia zmiany.    

15. W  przypadku  Odbiorcy  będącego  Pośredniczącym  podmiotem  gazowym, dostarczenia 
Dostawcy oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii sporządzonego 
przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze 
rozpoczęcia działalności gospodarczej jako Pośredniczący podmiot gazowy. Dostarczenie 
to powinno być dokonane w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia przyjęcia ww. 
powiadomienia przez właściwy organ podatkowy. Brak terminowego dostarczenia tych 
dokumentów skutkować może naliczaniem podatku akcyzowego zgodnie z zasadami 
określonymi w ustawie o podatku akcyzowym.    

16. W  przypadku  Odbiorcy  będącego  Pośredniczącym  podmiotem  gazowym, dostarczenia 
na każde żądanie Dostawcy oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
sporządzonego przez właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia 
o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej jako Pośredniczący podmiot gazowy. 
Dostarczenie to powinno być dokonane w terminie trzech (3) dni roboczych od 
otrzymania przez Odbiorcę stosownego wezwania Dostawcy.   

17. Pisemnego poinformowania Dostawcy o utracie statusu Pośredniczącego podmiotu 
gazowego w terminie trzech (3) dni roboczych od dnia, w którym nastąpiła ww. zmiana. 

 
                                                  VIII. CENA 

 
1. Ustalanie należności z tytułu ceny gazu ziemnego oraz z tytułu usług jego dystrybucji 

następuje zgodnie z postanowieniami Taryfy lub Cennika. 
2. Odbiorcę zalicza się do grupy taryfowej ………... Odbiorca w trakcie obowiązywania 

umowy będzie kwalifikowany do właściwej grupy taryfowej zgodnie z zasadami 
określonymi w Taryfie dla gazu ziemnego. Zmiana grupy taryfowej, zgodnie z zasadami 
określonymi w Taryfie dla gazu ziemnego, nie stanowi zmiany w umowie. 

3. Jeżeli ze względu na przyjęty w Taryfie podział odbiorców na grupy taryfowe Odbiorca 
może być dla danego miejsca dostarczania zaliczony do więcej niż jednej grupy 
taryfowej, to Odbiorca ma prawo wyboru jednej z tych grup i może wystąpić do 
Dostawcy o zmianę grupy taryfowej. Zmiana grupy taryfowej następuje w drodze aneksu 
do Umowy. 
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4. W przypadku zmiany cen gazu, stawek opłat abonamentowych, stawek opłat za usługę 
dystrybucyjną w trakcie okresu rozliczeniowego nastąpi rozdzielenie zużycia oraz opłat 
proporcjonalnie do liczby dni przed i po zmianie cen i obowiązujących stawek.  
 
  

 
 

IX. ROZLICZENIA FINANSOWE  
 

1. Naliczanie należności za pobrane ilości gazu ziemnego oraz świadczone usługi 
dystrybucyjne odbywa się w okresach miesięcznych w oparciu o fakturę VAT wystawioną 
przez Dostawcę. Faktura VAT jest wystawiona w oparciu o: 
a) odczyty wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego, o którym mowa w rozdz. V, 
b) ceny i stawki opłat, oraz zasady rozliczeń zawarte w aktualnie obowiązującej Taryfie 

lub Cennika. 
c) Moc Umowną. 
d) współczynniki konwersji stanowiące iloraz ciepła spalania 1 m3 gazu ziemnego oraz 

liczby 3,6, ustalone na zasadach określonych we właściwych przepisach prawa  
2. Należności za pobrany gaz ziemny oraz świadczone usługi dystrybucyjne będą 

regulowane przez Odbiorcę przelewem na rachunek bankowy Dostawcy wskazany 
każdorazowo na fakturze VAT, w terminie określonym w fakturze, który nie może być 
krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób. Dostawca 
dostarczy Odbiorcy fakturę VAT nie później niż 7 dni przed terminem płatności 
oznaczonym w fakturze VAT. W przypadku, gdy termin określony w zdaniu poprzednim 
nie zostanie zachowany, Dostawca na wniosek Odbiorcy odstąpi od naliczenia odsetek za 
opóźnienie, z zastrzeżeniem ust. 3 

3. W przypadku gdyby Odbiorca nie otrzymał faktury VAT w terminie określonym w ust. 2 – 
Odbiorca zobowiązany jest następnego dnia roboczego zawiadomić o tym Dostawcę 
faksem, lub pocztą elektroniczną na nr telefonu lub adres e-mail wskazany w Umowie, 
chyba że Dostawca poinformuje Odbiorcę o zmianie tych danych. W przypadku gdy 
Odbiorca nie otrzymał faktury VAT w terminie określonym w ust. 2 - z przyczyn zależnych 
od Odbiorcy, za które odpowiedzialność ponosi Odbiorca - to sytuacja ta nie może być 
podstawą do żądania przez Odbiorcę zmiany terminu płatności ani podstawą wniosku o 
odstąpienie od naliczania odsetek. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu płatności przez Odbiorcę Dostawca ma prawo 
obciążyć Odbiorcę odsetkami za opóźnienie w wysokości wynikającej z obowiązujących 
przepisów z zastrzeżeniem ust. 2. 

5. Za datę zapłaty uznawać się będzie dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy. 

4. Odbiorca nie jest uprawniony do przeniesienia obowiązków lub praw wynikających z 
niniejszej Umowy, w tym do zbywania jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu 
wobec Dostawcy, na rzecz osób trzecich, jak i do udzielenia osobie trzeciej 
pełnomocnictwa (upoważnienia) inkasowego do ich dochodzenia, bez pisemnej zgody 
Dostawcy, pod rygorem nieważności.  

 
 

X. PRZERWY I OGRANICZENIA W DOSTAWIE GAZU ZIEMNEGO 
1. Dostawca uprawniony jest do wstrzymania dostarczania gazu ziemnego bez uprzedzenia 

Odbiorcy w następujących przypadkach, gdy w wyniku przeprowadzonej przez Dostawcę 
kontroli stwierdzono, że: 
a) nastąpił nielegalny pobór gazu ziemnego; 
b)  Odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi, co najmniej przez okres 30 dni po 

upływie terminu płatności. 
2. Dostawca wstrzymuje dostarczanie gazu ziemnego bez uprzedzenia Odbiorcy, gdy w 

wyniku przeprowadzonej przez Dostawcę kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca 
się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska.  
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3. Dostawca wstrzymując dostarczanie gazu ziemnego w przypadkach, o których mowa w 
ust. 1 i 2, bez zbędnej zwłoki zawiadomi Odbiorcę o wstrzymaniu dostarczania z 
podaniem przyczyn. 

4. Dostawca uprawniony jest do wstrzymania lub ograniczenia dostarczania gazu ziemnego 
po uprzednim zawiadomieniu Odbiorcy, gdy Odbiorca dwukrotnie nie dopuści 
upoważnionego przedstawiciela Dostawcy do przeprowadzenia kontroli określonej w art. 
6 ustawy Prawo energetyczne. 

5. Wznowienie dostarczania gazu ziemnego wstrzymanego w przypadkach, o których mowa 
powyżej powinno nastąpić niezwłocznie po usunięciu przez Odbiorcę przyczyn 
wstrzymania. 

6. W uzasadnionych przypadkach Dostawca może ograniczyć dostarczanie gazu ziemnego 
do Odbiorcy. W przypadku niedostarczenia przez Dostawcę umownych wielkości gazu 
ziemnego, w szczególności w przypadku przerw lub zakłóceń wynikających z: 

- awarii, zagrożenia wybuchem lub wybuchu, 
- zagrożenia pożarem lub pożaru, 
- prowadzenia prac związanych z usuwaniem awarii, 
- wykonywania planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych sieci, 
- wykonywania prac związanych z przyłączaniem do sieci gazowej odbiorców; 
- prac związanych ze zmianą rodzaju dostarczanego gazu ziemnego 

opłata stała za świadczoną usługę dystrybucji ulega obniżeniu proporcjonalnie do 
wielkości obniżenia Mocy Umownej i czasu trwania przerwy lub zakłócenia. Bonifikata nie 
przysługuje, jeśli Odbiorca nie dostosował się do wprowadzonych ograniczeń.  

7. W przypadku ograniczenia przez Dostawcę Mocy Umownej z przyczyn innych niż wyżej 
wymienione, a w szczególności z powodu doraźnego spadku ciśnienia w sieci (na 
dopływie przed reduktorem) poniżej ciśnienia, o którym mowa w umowie, Dostawca 
udziela Odbiorcy bonifikaty w opłacie stałej za usługę dystrybucji w wysokości 
proporcjonalnej do wielkości i czasu trwania takiego ograniczenia. Bonifikata nie 
przysługuje, jeśli spadek ciśnienia został spowodowany przez Odbiorcę na skutek 
przekroczenia przez niego Mocy Umownej. 

8. Wysokość bonifikaty z tytułu niespełniania przez paliwo gazowe parametrów 
jakościowych oraz z tytułu niedotrzymania przez Dostawcę standardów jakościowych 
obsługi odbiorców określa aktualna Taryfa Dostawcy. 

9. Jeżeli Odbiorca, nie dostosował się do ograniczenia wprowadzonego przez Dostawcę w 
związku z prowadzonymi pracami przyłączeniowymi lub remontowo-konserwacyjnymi jest 
zobowiązany do zapłaty opłaty obliczanej, jako iloczyn mocy maksymalnej 
zarejestrowanej w okresie rozliczeniowym przez układ pomiarowo-rozliczeniowy ponad 
moc wynikającą z ograniczenia, liczby godzin w okresie rozliczeniowym i trzykrotnej stałej 
stawki opłaty dystrybucyjnej, określonej w Taryfie dla grupy taryfowej, do której 
Odbiorca jest zakwalifikowany. Opłata nie jest naliczana w przypadku, gdy Odbiorca nie 
został powiadomiony o ograniczeniach wprowadzonych Dostawcę. Zapłata powyższej 
opłaty nie wyłącza prawa Dostawcy do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na 
zasadach ogólnych. 
 
 

XI. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCY 
 

1. Dostawca w zakresie Standardów jakościowych obsługi Odbiorcy w szczególności: 
1)  przyjmuje od Odbiorcy zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania gazu 

ziemnego; 
2)  udziela Odbiorcy, na jego żądanie, informacji o przewidywanym terminie 

wznowienia dystrybucji gazu, przerwanego z powodu awarii sieci dystrybucyjnej; 
3)  rozpatruje wnioski lub reklamacje Odbiorcy w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku lub zgłoszenia reklamacji, z wyłączeniem wniosków lub reklamacji 
wymagających przeprowadzenia kontroli lub dokonania pomiarów, które są 
rozpatrywane w terminie 14 dni od zakończenia stosownych kontroli i pomiarów; 
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4)  dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania układu pomiarowego, którego  
Dostawca jest właścicielem, w terminie 14 dni; 

5)  przekazuje na żądanie Odbiorcy układ pomiarowy, którego Dostawca jest 
właścicielem, do badania laboratoryjnego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia 
takiego żądania; 

6)  umożliwia wykonanie dodatkowej ekspertyzy badanego uprzednio układu 
pomiarowego; 

7)  wydaje, na wniosek Odbiorcy, po zakończeniu dostarczaniu paliwa gazowego oraz 
w przypadku wymiany układu pomiarowego, dane identyfikujące ten układ; 

8)  udostępnia, na wniosek Odbiorcy, dane pomiarowe na dzień zakończenia 
dostarczania paliwa gazowego lub demontażu układu pomiarowego; 

9)  pokrywa koszty badań parametrów jakościowych paliwa gazowego, których 
obowiązek wynika z właściwych przepisów prawa, oraz nieodpłatnie udziela 
informacji dotyczących rozliczeń oraz aktualnych taryf; 

10)  na wniosek Odbiorcy, dokonuje sprawdzenia dotrzymania parametrów 
jakościowych paliwa gazowego dostarczanych z sieci gazowej, wykonując 
odpowiednie pomiary; w przypadku zgodności zmierzonych parametrów ze 
standardami określonymi w przepisach prawa oraz w Umowie koszty sprawdzenia 
i pomiarów ponosi ZUD na zasadach określonych w Taryfie; 

11)  na wniosek Odbiorcy, udziela bonifikat w przypadkach i w wysokości określonej w 
Taryfie - w przypadkach, w których przepisy prawa przewidują złożenie takiego 
wniosku. 

2. Reklamacje Odbiorca powinien zgłosić niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia podstaw 
do zgłoszenia reklamacji. 

3. W przypadku uznania reklamacji Odbiorcy, Dostawca zalicza nadpłatę na poczet 
następnej wystawionej przez Dostawcę faktury, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 
Niedopłata jest rozliczana w pierwszej fakturze za najbliższy okres rozliczeniowy. 

4. Jeżeli pomiędzy Odbiorcą a Dostawca wyniknie spór, co do kwoty wystawionej faktury, 
spowodowany różnicą w interpretacji postanowień Umowy lub sprzecznymi podstawami 
naliczenia faktury, wówczas Strony dołożą starań w celu szybkiego wyjaśnienia 
powstałego sporu. 

 
 

XIII. SIŁA WYŻSZA 

1. Od obowiązków wynikających z niniejszej Umowy Strony mogą być zwolnione tylko w 
przypadku zaistnienia siły wyższej, tj. okoliczności nieprzewidzianych, niezależnych od woli 
Stron, którym Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności i które 
nastąpiły po zawarciu niniejszej Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub w 
części - o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nie jest w/w przypadku 
równocześnie następstwem okoliczności zależnych od Strony, za które odpowiedzialność 
ponosi Strona. 

2. Strony zobowiązują się wzajemnie do niezwłocznego informowania o zaistnieniu 
okoliczności stanowiących siłę wyższą, o czasie jej trwania i przewidywanych skutkach dla 
Umowy. 

3. Strona, która nie może wykonać swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy z 
powodu wystąpienia zdarzenia siły wyższej, powinna dołożyć wszelkich możliwych starań, 
aby usunąć lub przezwyciężyć skutki takiego zdarzenia. 

 
 

XIV.  KONTROLE 
 

1. Upoważnieni przedstawiciele Dostawcy mają prawo wykonania kontroli legalności 
pobierania gazu ziemnego, kontroli układów pomiarowo-rozliczeniowych, dotrzymania 
zawartych umów i prawidłowości rozliczeń, która to kontrola ma na celu w szczególności: 
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1) sprawdzenie prawidłowości eksploatacji i działania układów pomiarowo-
rozliczeniowych oraz rozliczeń zużycia gazu ziemnego, a w przypadku stwierdzonych 
nieprawidłowości - wyjaśnienie przyczyn ich powstania, 
2) ustalenie, czy miało miejsce pobieranie gazu ziemnego bez zawarcia Umowy albo z 
częściowym lub całkowitym pominięciem układu pomiarowo-rozliczeniowego, 
3) sprawdzenie dotrzymywania warunków zawartej Umowy, w szczególności zgodności 
sposobu wykorzystywania, gazu ziemnego z warunkami określonymi w umowie. 

2. Przedstawicielom, o których mowa w ust. 1, po doręczeniu Odbiorcy lub osobie przez 
niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz po okazaniu 
legitymacji służbowej, przysługuje w szczególności prawo: 
a) dostępu do urządzeń technicznych i instalacji służącej do poboru lub wprowadzania 

paliw gazowych; 
b) żądania niezbędnych wyjaśnień ustnie lub w formie pisemnej w postaci papierowej; 
c) wykonywania dokumentacji fotograficznej lub audiowizualnej; 
d) wglądu do dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, 

w tym sporządzania ich kopii; 
e) przeprowadzania oględzin i prób układów pomiarowo-rozliczeniowych i instalacji 

służących do poboru lub wprowadzania paliw gazowych; 
f) przeprowadzania niezbędnych przeglądów urządzeń, będących własnością Dostawcy, 

wykonywania prac związanych z ich eksploatacją lub naprawą oraz badań i 
pomiarów. 

3.  Kontrola obejmuje w szczególności: 
a) oględziny układów pomiarowo-rozliczeniowych i ich zabezpieczeń przed 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub zmianą wskazań oraz oględziny instalacji 
służących do poboru lub wprowadzania paliw gazowych; 

b) sprawdzenie prawidłowości wskazań poszczególnych układów pomiarowo-
rozliczeniowych; 

c) sprawdzenie właściwości metrologicznych układów pomiarowo-rozliczeniowych; 
d) ocenę poprawności działania elementów układów pomiarowo-rozliczeniowych; 
e) dokonanie badań i pomiarów w zakresie przedmiotu kontroli; 
f) przeprowadzanie niezbędnych prac związanych z eksploatacją lub naprawą 

układów pomiarowo-rozliczeniowych należących do Dostawcy; 
g) zebranie i zabezpieczenie materiałów dotyczących naruszenia przez podmiot 

posiadający zawartą z Dostawcą umowę w zakresie dostarczania lub poboru paliw 
lub energii warunków tej umowy, w szczególności warunków eksploatacji 
układów pomiarowo-rozliczeniowych, oraz prawidłowości ich połączeń z instalacją 
i urządzeniami odbiorczymi. 

4. W razie nieobecności Odbiorcy albo jego organu uprawnionego do reprezentowania 
Odbiorcy lub osoby przez Odbiorcę upoważnionej przedstawiciele, o których mowa ust. 1 
i 2 mogą okazać upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz legitymację służbową 
pracownikowi Odbiorcy, znajdującemu się  obiekcie, w którym dokonywana jest kontrola 
lub przywołanemu świadkowi. W takim przypadku upoważnienie doręcza się niezwłocznie 
Odbiorcy, nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli. 

5. W związku z przeprowadzaną kontrolą Odbiorca jest zobowiązany w szczególności do: 
a) umożliwienia wstępu upoważnionym przedstawicielom Dostawcy, wraz z 

niezbędnym sprzętem, na teren nieruchomości i do pomieszczeń Odbiorcy w celu 
przeprowadzenia kontroli określonej powyżej, 

b) zapewnienia kontrolującym dostępu do urządzeń technicznych oraz wgląd do 
dokumentów i materiałów mających związek z przeprowadzaną kontrolą, 

c) udzielenia kontrolującym niezbędnych wyjaśnień. 
6. Przebieg przeprowadzonej kontroli przedstawiciele określeni w ust. 2 przedstawiają w 

protokole kontroli.  
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XV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON 

1. Każda ze Stron jest zobowiązana wobec drugiej Strony do naprawienia szkody wynikłej z 
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, chyba że niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności niezależnych od Strony, za 
które Strona nie ponosi odpowiedzialności. W szczególności Dostawca nie jest 
zobowiązany do naprawienia szkody, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
Umowy: 

a) jest następstwem działania siły wyższej lub osoby trzeciej, za którą Dostawca nie 
ponosi odpowiedzialności, 

b) jest spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez 
Odbiorcę w tym zwłaszcza za skutki wstrzymania lub ograniczenia dostarczania 
gazu ziemnego zgodnie z postanowieniami Umowy, 

c) jest spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu gazu ziemnego nie 
przekraczającymi dopuszczalnych przerw określonych w Umowie, 

d) jest spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu gazu ziemnego 
spowodowanych awarią sieci i urządzeń będących własnością Odbiorcy,  

e) jest spowodowaną przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu gazu ziemnego 
związanych z wystąpieniem zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego oraz 
środowiska,  

f) jest spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu gazu ziemnego 
powstałych na skutek niezbędnych przełączeń przy zmianie konfiguracji sieci,  

g) jest spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu gazu ziemnego 
wprowadzonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym w szczególności 
dokonanych przez uprawniony organ państwowy,  

h) jest spowodowane przerwą lub ograniczeniem w dostarczaniu gazu ziemnego do 
Odbiorcy spowodowanych brakiem lub ograniczeniem w dostarczaniu gazu do 
sieci Dostawcy, w szczególności wskutek awarii sieci Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego, do którego sieci jest przyłączona sieć Dostawcy, lub wskutek 
awarii sieci Operatora Systemu Przesyłowego. 

- o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nie jest w/w przypadkach 
równocześnie następstwem okoliczności zależnych od Dostawcy, za które 
odpowiedzialność ponosi Dostawca. 

2. Nie stanowią naruszenie warunków Umowy przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu gazu 
ziemnego wprowadzonych zgodnie z właściwymi przepisami prawa w tym w szczególności 
dokonanych przez uprawniony organ państwowy, o ile wprowadzenie przerw lub 
ograniczeń nastąpiło na skutek okoliczności niezależnych od Dostawcy, za które 
odpowiedzialności nie ponosi Dostawca. 

3. Nie stanowią naruszenie warunków Umowy przerwy lub ograniczenia w dostarczaniu gazu 
ziemnego spowodowane wstrzymaniem dostarczania gazu ziemnego do Odbiorcy z 
przyczyn, o których mowa w rozdz. X. 

4. W przypadku wadliwego działania urządzeń Odbiorcy lub wadliwej eksploatacji urządzeń 
Odbiorcy - wystąpi awaria w sieci dystrybucyjnej Dostawcy lub u innych odbiorców 
przyłączonych do tej sieci - Odbiorca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek 
powstałej awarii chyba, że awaria i szkoda jest następstwem okoliczności niezależnych od 
Odbiorcy, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. 

5. Wszelkie zmiany techniczne po stronie Odbiorcy mające wpływ na wykonanie niniejszej 
umowy przez Dostawcę muszą być poprzedzone zmianą zapisów umowy w formie 
aneksu, pod rygorem zwolnienia Dostawcy z odpowiedzialności za wszelkie powstałe 
szkody - o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nie jest w takim 
przypadku równocześnie następstwem okoliczności zależnych od Dostawcy, za które 
odpowiedzialność ponosi Dostawca. 
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XVI. WSPÓŁPRACA SŁUŻB EKSPLOATACYJNO-DYSPOZYTORSKICH 

 
1. Strony będą się wzajemnie informowały o wszelkich okolicznościach mogących mieć lub 

mających znaczenie dla prowadzenia ruchu, planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej i jej 
eksploatacji, prowadzenia rozliczeń, a także będą się niezwłocznie informowały o 
wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia, w tym 
sieci, urządzeń lub instalacji oraz wszelkich okolicznościach mających wpływ na realizację 
zobowiązań Stron wynikających z Umowy. 

2. Do bieżących uzgodnień dotyczących dostarczania i odbioru gazu ziemnego upoważnieni 
są: 

a) ze strony Odbiorcy: ………………………………………………. ; 
b) ze strony Dostawcy: ………………………………………………. 

3. Zmiana osób upoważnionych, o których mowa w ust. 2 oraz ich danych teleadresowych, 
możliwa jest po pisemnym powiadomieniu drugiej Strony Umowy i nie wymaga aneksu 
do Umowy. 

4. Osoby określone w ust. 2 nie są upoważnione do zmiany Umowy, chyba że posiadają 
odrębne pełnomocnictwo w tym zakresie lub ich umocowanie wynika z przepisów prawa. 

 
 

XVII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 

1. Jeżeli niniejsza umowa została zawarta na odległość lub poza lokalem Dostawcy to 
Odbiorca ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, bez 
podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Odbiorca musi poinformować Dostawcę o 
swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na 
przykład poprzez pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną - dane do kontaktu z 
Dosatwcą znajdują się w nagłówku Umowy oraz w załączonym formularzu odstąpienia od 
Umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy). 

3. Odbiorca może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy stanowiącego 
Załącznik nr 2 do Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin 
odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Odbiorca wysłał informację dotyczącą wykonania 
przysługującego Odbiorcy prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do 
odstąpienia od Umowy. 

4. Skutkiem odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust. 1, może być zaprzestanie 
dostarczania gazu ziemnego do Odbiorcy. 

5. Jeżeli Odbiorca chce, aby wykonywanie Umowy rozpoczęło się przed upływem terminu do 
odstąpienia od Umowy, o którym mowa ust. 1, to musi złożyć Dostawcy wyraźne 
oświadczenie zawierające takie żądanie (np. przez podpisanie i złożenie oświadczenia 
stanowiącego Załącznik nr 3 do Umowy). 

6. Niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 spowoduje, że wykonanie Umowy 
rozpocznie się 14 dni od dnia jej zawarcia i skutkować może zaprzestaniem dostarczania 
gazu ziemnego do Odbiorcy. 

7. Jeżeli Odbiorca zażądał rozpoczęcia wykonania Umowy przed upływem terminu do 
odstąpienia od niej, a następnie wykonał prawo odstąpienia od Umowy, to zapłaci 
Dostawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której 
Odbiorca poinformował Dostawcę o odstąpieniu od Umowy, obliczoną zgodnie z Taryfą i 
Cennikiem. 

 
XVIII. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY 

 
1. Umowa może być rozwiązana za porozumieniem Stron w każdym czasie.  
2. Umowa traci moc, bez konieczności składania przez Strony oświadczeń woli, w 

przypadku: 
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a) wygaśnięcia decyzji o wyznaczeniu Dostawcy operatorem systemu 
dystrybucyjnego; 

b) wygaśnięcia lub cofnięcia Dostawcy koncesji na prowadzenie działalności objętej 
umową lub upływu terminu określonego w decyzji Prezesa URE nakazującej 
Dostawcy prowadzenie dalszej działalności pomimo wygaśnięcia koncesji, 

c) utraty mocy zawartej przez Dostawcę umowy przesyłowej z OSP, niezbędnej do 
wykonywania Umowy. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Odbiorcę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. 

4. Umowa może być rozwiązana przez Dostawcę z zachowaniem 1-miesięcznego okresu 
wypowiedzenia w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Odbiorcę 
obowiązków określonych w rodz. I §1 lub rozdz. VII §2 Umowy, nie stosowania się przez 
Odbiorcę do aktualnie obowiązującej IRiESD lub gdy Odbiorca nie wykonuje innych 
obowiązków określonych w Umowie lub w przepisach prawa pomimo uprzedniego 
wystosowania odpowiedniego pisemnego wezwania i wyznaczenie mu dodatkowego 
terminu na wykonanie danego obowiązku (chyba, że niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przez Odbiorcę tych obowiązków nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
Odbiorcy, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności), lub zajścia przyczyn 
przewidzianych przepisami prawa, w szczególności jeżeli dalsza realizacja Umowy 
naraziłaby Dostawcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich, a także w przypadku 
odłączenia miejsca dostarczania od sieci dystrybucyjnej powyżej 30 dni.  

5. Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Dostawcę po 
upływie 2 dni od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego pisemnie Odbiorcy przez 
Dostawcę na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie dotyczącym 
następujących okoliczności - chyba, że okoliczności te są następstwem przyczyn 
niezależnych od Odbiorcy, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności: 

a) uniemożliwienia upoważnionym przedstawicielom Dostawcy dostępu, wraz z 
niezbędnym sprzętem, do elementów sieci i urządzeń, będących własnością 
Dostawcy, znajdujących się na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, w celu usunięcia 
awarii w sieci lub wykonania w stosunku do niej innych czynności 
eksploatacyjnych - pomimo uprzedniego wyznaczenia Odbiorcy 24-godzinnego 
terminu na umożliwienie tego dostępu - w przypadku usunięcia awarii albo 7-
dniowego terminu na umożliwienie tego dostępu - w przypadku innych czynności 
eksploatacyjnych, 

b) Odbiorca będąc właścicielem układu pomiarowego lub jego elementu nie usunął 
jakiejkolwiek niesprawności tego układu pomiarowego lub elementu - przez okres 
miesiąca od dnia wykrycia tej niesprawności, pomimo uprzedniego wyznaczenia 
Odbiorcy 14-dniowego dodatkowego terminu do usunięcia tej niesprawności, 

c) Odbiorca utrzymuje nieruchomość/obiekt, w tym własną sieć lub instalacje, w 
sposób zagrażający prawidłowemu funkcjonowaniu sieci dystrybucyjnej Dostawcy, 
pomimo uprzedniego wyznaczenia Odbiorcy 14-dniowego terminu do zmiany 
sposobu utrzymania nieruchomości/obiektu, 

6. Umowa może być wypowiedziana ze skutkiem natychmiastowym przez Dostawcę jeżeli 
Odbiorca uniemożliwia wstęp upoważnionym pracownikom Dostawcy, wraz z niezbędnym 
sprzętem, na teren nieruchomości lub do pomieszczeń w celu przeprowadzenia kontroli 
określonej w rodz. XIII lub w inny sposób uniemożliwia jej skuteczne przeprowadzenie 
pomimo uprzedniego wstrzymania dostarczania gazu ziemnego z przyczyn określonych w 
rozdz. X ust. 4 Umowy - chyba, że okoliczności te są następstwem przyczyn niezależnych 
od Odbiorcy, za które Odbiorca nie ponosi odpowiedzialności. 

7. Odbiorca zobowiązany jest poinformować Dostawcę z co najmniej jednomiesięcznym 
wyprzedzeniem o zamiarze opuszczenia nieruchomości/obiektu, do którego dostarczany 
jest gaz ziemny. Jeżeli z oświadczenia o zamiarze opuszczenia nieruchomości/obiektu nie 
będzie wynikać nic innego oświadczenie takie będzie traktowane przez Dostawcę, jako 
oświadczenie Odbiorcy o rozwiązaniu niniejszej umowy w zakresie dotyczącym danej 
nieruchomości/obiektu z dniem opuszczenia nieruchomości/obiektu. 
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8. W dniu upływu okresu obowiązywania Umowy Odbiorca  zobowiązany jest do 
umożliwienia odczytu końcowego wskazań oraz demontażu układów pomiarowo-
rozliczeniowych, chyba że Odbiorca jest właścicielem układów pomiarowo-
rozliczeniowych. 

9. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub jej rozwiązania za porozumieniem Stron 
Odbiorca zobowiązany jest do pokrycia należności za świadczone usługi dystrybucji gazu 
ziemnego oraz z tytułu jej sprzedaży do dnia rozwiązania Umowy, a także do zapłaty 
kosztów i odszkodowań, o ile wynikają one z treści Umowy. 

10. Umowa może być ponadto rozwiązana przez Dostawcę ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku, gdy okoliczności faktyczne wskazują na trwałe zaprzestanie zajmowania 
obiektu, o którym mowa w rodz. II ust. 1 i realizacji Umowy przez dotychczasowego 
Odbiorcę, w szczególności w razie przedłożenia przez nowego odbiorcę pisemnego 
oświadczenia o zajmowaniu obiektu dotychczasowego Odbiorcy oraz bezskutecznej próby 
kontaktu z dotychczasowym Odbiorcą.  

11. Z chwilą utraty mocy przez Umowę – Dostawce zaprzestaje dostarczania gazu ziemnego. 
12. Jeżeli w okresie pomiędzy utratą mocy przez niniejszą Umowę, a chwilą fizycznego 

odłączenia Odbiorcy od sieci Dostawcy – Odbiorca pobierze z sieci gaz ziemny – to 
Odbiorca zobowiązany jest do zapłaty Dostawcy odszkodowania w wysokości wartości 
energii pobranej z sieci w okresie po utracie mocy przez niniejszą Umowę, która to 
wartość będzie ustalona zgodnie z Cennikiem obowiązującym przed dniem utraty mocy 
przez Umowę.  Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy Odbiorca swoim działaniem lub 
zaniechaniem uniemożliwił Dostawcy odłączenie nieruchomości/obiektu od sieci 
dystrybucyjnej. W tym ostatnim przypadku stosuje się zasady rozliczeń dotyczące 
nielegalnego pobierania gazu ziemnego. 

13. Utrata mocy przez Umowę w szczególności wskutek jej rozwiązania lub wypowiedzenia - 
nie powoduje utraty mocy ust. 12 niniejszego paragrafu. 

14. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy lub jej rozwiązaniu wymagają dla swojej 
ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

15. Zaniechanie poboru gazu ziemnego lub zbycie nieruchomości lub innego obiektu do 
którego dostarczana jest gaz ziemny, nie zwalnia Odbiorcy z jego obowiązków 
wynikających z Umowy oraz obowiązku uiszczania na rzecz Dostawcy opłat wynikających 
z obowiązującej Taryfy i Cennika. 

 
 

XIX. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY 
 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem ………………………., i zostaje zawarta na czas 
nieoznaczony/oznaczony do dnia …………………………….  

 
XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§1 

Spory powstające przy wykonaniu Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej , 
chyba że w sprawie właściwy rzeczowo jest Prezes URE. 

 
§2 

1. Odbiorca nie jest uprawniony do przeniesienia obowiązków lub praw wynikających z 
niniejszej umowy, w tym do zbywania jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu 
wobec Dostwcy, na rzecz osób trzecich, jak i do udzielenia osobie trzeciej 
pełnomocnictwa (upoważnienia) inkasowego do ich dochodzenia, bez uprzedniej 
pisemnej zgody Dostawcy, pod rygorem nieważności.  

2. Wszelkie dokumenty wystawiane przez Odbiorcę stwierdzające istnienie wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy muszą powoływać się na Umowę oraz musza zawierać 
wzmiankę o zastrzeżeniu określonym w ust. 1.  

3. Przeniesienie przez Odbiorcę wierzytelności wynikających z Umowy - bez uprzedniej 
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pisemnej zgody Dostawcy określonej w ust. 1, na podstawie dokumentu nie 
spełniającego wymogów określonych w ust. 2 - powoduje zwolnienie Dostawcy z długu 
i w konsekwencji wierzytelność ta wygasa. 

 
 

§3 
1. Zmiany i uzupełnienia postanowień Umowy wymagają dla swej ważności formy 

pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień 
poniżej. 

2. W przypadku zmiany przepisów postanowień Taryfy, Cennika oraz IRIESD, na które 
powołuje się Umowa, ulegają automatycznie zmianie odpowiednie postanowienia 
Umowy bez potrzeby stosowania aneksów, co nie wyklucza obowiązku Stron do 
zawarcia aneksu do umowy w celu usunięcia lub zmiany nieaktualnych postanowień 
Umowy. Jednakże: 
d) Taryfa Dostawcy, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE oraz jest 

ogłaszana w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki wchodzi w życie w terminie 
określonym przez Dostawcę w granicach przewidzianych w ustawie – Prawo 
energetyczne - tj. nie wcześniej niż 14 dni i nie później niż 45 dni od dnia jej 
opublikowania w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. Przy czym o ile ze 
szczególnego oświadczenia Dostawcy nie będzie wynikać nic innego - Taryfa 
Dostawcy, która podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
wejdzie w życie 15 dnia od ogłoszenia w biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki. 
W takim przypadku Odbiorcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy w terminie 
14 dni od dnia poinformowania go o wprowadzeniu do stosowania nowej lub 
zmienionej Taryfy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenie, ze 
skutkiem na koniec miesiąca. Wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Odbiorcy z 
obowiązku stosowania cen i stawek opłat określonych w nowej Taryfie w okresie 
wypowiedzenia.  

e) Zmiana Cennika Dostawcy wiąże Odbiorcę jeżeli nie złożył oświadczenia o 
wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy może być złożone w terminie 14 dni od 
dnia poinformowania go o wprowadzeniu do stosowania nowego lub zmienionego 
Cennika z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na 
koniec miesiąca. Nowy Cennik wchodzi w życie w terminie miesiąca od dnia jego 
opublikowania na stronie internetowej chyba, że Odbiorca złożył ww. 
oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy. W takim wypadku - do końca okresu 
obowiązywania Umowy - obowiązuje Cennik dotychczasowy.  

f) IRIESD wchodzi w życie od momentu jej zamieszczenia jej stronie internetowej 
Dostawcy http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html oraz 
udostępnienia w siedzibie Dostawcy do publicznego wglądu, chyba że z treści 
IRiESD wynikać będzie inna data. Dostawca nie jest zobowiązany do odrębnego 
informowania o wprowadzeniu nowej IRiESD lub zmianach w IRiESD ani do 
przesyłania Odbiorcy IRiESD w formie pisemnej. W takim przypadku Odbiorcy 
przysługuje prawo rozwiązania Umowy w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia 
nowej lub zmienionej IRiESD na stronie internetowej Dostawcy, z zachowaniem 
miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca. Jeżeli okres 
wypowiedzenia zakończy się po wejściu w życie nowej lub zmienionej IRiESD - 
wypowiedzenie Umowy nie zwalnia Odbiorcy z obowiązku stosowania IRiESD w 
nowym lub zmienionym brzmieniu w okresie wypowiedzenia. 

3. O wprowadzeniu nowej lub zmienionej Taryfy Dostawca powiadomi Odbiorcę pisemnie 
w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od daty wejścia w życie nowej Taryfy lub jej 
zmiany, która to nowa/zmieniona Taryfa będzie mogła być pobrana przez Odbiorcę ze 
strony  internetowej http://www.arcelormittal.com/poland/dla-odbiorcow-energii.html - 
i przechowywana w zwykłym toku czynności. Powiadomienie, o którym mowa w zdaniu 
poprzedzającym może również zostać dokonane na adres e-mail Odbiorcy wskazany w 
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nagłówku niniejszej umowy lub na inny adres e-mail Odbiorcy, o ile Odbiorca go 
wskaże Dostawcy w formie pisemnej albo w formie elektronicznej (pod rygorem 
nieważności). 

4. O wprowadzeniu nowego lub zmienionego Cennika Dostawca powiadomi Odbiorcę 
mailowo niezwłocznie po jego wprowadzeniu lub zmianie przesyłając nowy lub 
zmieniony Cennik na adres e-mail Odbiorcy wskazany w nagłówku niniejszej  Umowy 
lub na inny adres e-mail Odbiorcy, o ile Odbiorca go wskaże Dostawcy w formie 
pisemnej albo w formie elektronicznej (pod rygorem nieważności). Powiadomienie, o 
którym mowa w zdaniu poprzedzającym może również zostać dokonane pisemnie. 

5. Aneksu do Umowy nie sporządza się także w przypadku zmiany adresu 
korespondencyjnego, konta bankowego, Taryfy, Cennika oraz każdorazowej zmiany 
polegającej na wymianie układu pomiarowo-rozliczeniowego w całości lub części, która 
musi być obustronnie potwierdzona w Protokole odbioru układu pomiarowo- 
rozliczeniowego. 

6. Wszelkie zmiany techniczne po stronie Odbiorcy mające wpływ na wykonanie Umowy 
przez Dostawcę muszą być poprzedzone zmianą zapisów Umowy w formie aneksu. 

7. W przypadku, gdy którekolwiek postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne lub 
nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych jej 
postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić nieważne lub 
nieskuteczne postanowienia takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w 
swej treści najbardziej będą odpowiadać zamierzonym celom Umowy. Dotyczy to 
również sytuacji, gdy w umowie ujawni się luka prawna albo gdy postanowienie Umowy 
okaże się niewykonalne. 

 
§4 

1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony, jako niezależni administratorzy danych 
osobowych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe osób reprezentujących 
Strony, osób wskazanych w Umowie do kontaktów służbowych, osób zaangażowanych w 
wykonanie Umowy oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od 
potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy.  

2. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie 
odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi 
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych – zwane dalej „RODO”) przekazanych: 

a. Dostawcy na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Dostawca,  
b. Odbiorcy na potrzeby zawarcia i realizacji Umowy jest Odbiorca. 

 
§5 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach 
oryginału, jeden egzemplarz dla Odbiorcy oraz jeden egzemplarz dla Dostawcy. 
Wszystkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną część. 

2. Dostawca i Odbiorca są zobowiązani do wzajemnego informowania się o wszelkich 
zmianach mających wpływ na ich status prawny. 

3. Strony zobowiązują się do przestrzegania obowiązków w zakresie poufności na 
zasadach określonych w IRiESD. Dostawca jest uprawniony do przekazywania OSP 
informacji związanych z realizacją Umowy w zakresie określonym w IRiESD oraz IRiESP. 

4. Zawiadomienia oraz korespondencja, wymagana Umową, oraz wszelkie oświadczenia 
związane z Umową będą kierowane na adresy, w tym adres e-mail, wskazane w 
nagłówku Umowy, chyba, że Strona poinformuje drugą stronę w formie pisemnej lub 
elektronicznej (pod rygorem nieważności) o zmianie swojego adresu. Jednakże 
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Dostawca ma prawo dokonywać wszelkich doręczeń do Odbiorcy pod adres, w którym 
znajduje się miejsce dostarczania, o którym mowa w Rozdziale IV Umowy.  
. 

 
 

Załącznik nr 1: Oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu wyrobów gazowych na potrzeby 
naliczania podatku akcyzowego. 

Załącznik nr 2: Formularz odstąpienia od umowy. 

Załącznik nr 3: Oświadczenie Odbiorcy umożliwiające rozpoczęcie dostarczania gazu 
ziemnego i świadczenia usług dystrybucyjnych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy. 

 
 
          DOSTAWCA :                                                                    ODBIORCA:                                                                                                                    
 
1. ………………………….                                              1. …………………………. 
 
2. ………………………….                                              2. …………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21

 

 

  
Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE ODBIORCY O PRZEZNACZENIU WYROBÓW GAZOWYCH NA 
POTRZEBY NALICZANIA PODATKU AKCYZOWEGO  

 
ZAŁĄCZNIK do Umowy……………………………………………………………………………. 

Nr   ZE/___/____/SGZ/____ (nr ERU: PH/SE/_____/______)    
 
 
zawartej pomiędzy:  

Dostawcą: ArcelorMittal Poland S.A. Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza, 
NIP 634-24-63-083  
a 
Odbiorcą:………………………………………………………………………………………………………………… 

imię i nazwisko lub nazwa, adres, NIP 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres punktu poboru wyrobów gazowych 

 
1) Odbiorca oświadcza, że jest Pośredniczącym podmiotem gazowym w rozumieniu ustawy o 

podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008r. ( t.j. z 2011r. Dz. U. Nr 108, poz.626 z późn. 
zm.) ( dalej - ustawy o podatku akcyzowym) TAK / NIEi 

2) Odbiorca oświadcza, że z dniem złożenia niniejszego oświadczenia wyroby gazowe 
pobierane na podstawie Umowy przeznaczy na następujące cele,określone na potrzeby 
naliczenia podatku akcyzowego: 

 

Lp. PRZEZNACZENIE WYROBÓW GAZOWYCH 
UDZIAŁ 

PROCENT
OWY 

I na cele opałowe (zwolnione z podatku akcyzowego):  

1. 
do przewozu towarów i pasażerów koleją - zgodnie z art. 31b. ust. 1 pkt 1 
ustawy o podatku akcyzowym 

 

2. 
do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej - zgodnie z art. 31b. 
ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym 

 

3. 
w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie - 
zgodnie z art. 31b. ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym 

 

4. 
w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do 
redukcji chemicznej -  - zgodnie z art. 31b. ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku 
akcyzowym 

 

5. 

przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym 
wprowadzony został w życie system prowadzący do 
osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia 
efektywności energetycznej  - zgodnie z art. 31b. ust. 1 pkt 5 ustawy o 
podatku akcyzowym 

 

II na cele opałowe przez (zwolnione z podatku akcyzowego):  

1. 
gospodarstwa domowe  - zgodnie z art. 31b. ust. 2 pkt 1 ustawy o 
podatku akcyzowymii 

 

2. 
organy administracji publicznej - zgodnie z art. 31b. ust. 2 pkt 2 ustawy o 
podatku akcyzowym 
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3. 
jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z art. 31b. ust. 
2 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym 

 

4. 
podmioty systemu oświaty o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty - zgodnie z art. 31b. ust. 2 pkt 4 
ustawy o podatku akcyzowym 

 

 5. 
żłobki i kluby dziecięce, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 -  zgodnie z art. 31b. ust. 2 pkt 5 
ustawy o podatku akcyzowym 

 

6. 
podmioty lecznicze, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej -  zgodnie z art. 31b. ust. 2 pkt 6 
ustawy o podatku akcyzowym 

 

7. 

jednostki organizacyjne pomocy społecznej. o których mowa w art. 6 pkt 
5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 
społecznej -   zgodnie z art. 31b. ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku 
akcyzowym 

 

 

8. 
organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - zgodnie z art. 
31b. ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym 

 

III przeznaczone do (zwolnione z podatku akcyzowego):  

1. 
napędu statków powietrznych ( z wyłączeniem prywatnych rejsów i 
prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w art. 32 
ust. 2 ) - zgodnie z art. 31b. ust. 3 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowymiii 

 

2. 
 

napędu w żegludze, włączając rejsy rybackie ( z wyłączeniem prywatnych 
rejsów i prywatnych lotów o charakterze rekreacyjnym, o których mowa w 
art. 32 ust. 2 )  - zgodnie z art. 31b. ust. 3 pkt 1b ustawy o podatku 
akcyzowymiv  

 

3. 
użycia w procesie produkcji energii elektrycznej - zgodnie z art. 31b. ust. 
3 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym 

 

4. 
użycia w procesie produkcji wyrobów energetycznych- zgodnie z art. 31b. 
ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym 

 

IV 
 

przeznaczone do napędu stacjonarnych urządzeń  lub do celów 

opałowych związanych z napędem stacjonarnych urządzeń, 
użyte (zwolnione z podatku akcyzowego): 

 

1. 
w celach, o których mowa w art. 31 b. ust. 1 pkt 1-5, lub -  zgodnie z art. 
31b. ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym 
 

 

2. 
na potrzeby przesyłania, dystrybucji lub magazynowania wyrobów 
gazowych-  zgodnie z art. 31b. ust. 4 pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym 

 

V na cele opałowe (opodatkowane podatkiem akcyzowym – 
stawka 1,28 zł/1 GJ):  

1. 
z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem – 
zgodnie art.89 ust. 1 pkt 13 i pkt 15 lit. b ustawy o podatku akcyzowym 

 

VI do napędu silników spalinowych (opodatkowane podatkiem 
akcyzowym – stawka 10,54 zł/1 GJ):  

1 
z wyłączeniem celów wymienionych powyżej objętych zwolnieniem –  
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 12 lit. a) tiret drugie ustawy o podatku 
akcyzowym 

 

VI
I 

na cele inne (opodatkowane podatkiem akcyzowym – stawka 
0,00 zł):  

1. 
niż opa łowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu 
silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych 
– zgodnie z art. 89 ust. 2 ustawy o podatku akcyzowymv. 

 

 Łączne zużycie (powinno być 100,00%)  
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3) Procentowa ilość wyrobów gazowych określona w powyższej tabeli została określona 
wstępnie. Ilość wyrobów podlegających zwolnieniu określona powyżej może zostać 
skorygowana, w drodze złożenia przez Odbiorcę Dostawcy pisemnego (pod rygorem 
nieważności) oświadczenia, najpóźniej do dnia wystawienia przez Dostawcę faktury za dany 
okres rozliczeniowy - jeżeli rzeczywista ilość wyrobów gazowych podlegających zwolnieniu, 
zużytych w tym okresie, różni się od ilości określonej wstępnie.  
 
4) Odbiorca będący Pośredniczącym podmiotem gazowym ma obowiązek dostarczyć 
Sprzedawcy oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię sporządzonego przez 
właściwy organ podatkowy potwierdzenia przyjęcia powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia 
działalności gospodarczej jako Pośredniczący podmiot gazowy. W przypadku zaprzestania lub 
utraty prawa do prowadzenia działalności gospodarczej jako pośredniczący podmiot gazowy 
Odbiorca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Dostawcę o zaistniałej sytuacji przed 
dokonaniem zakupu wyrobów gazowych. Jednocześnie Odbiorca oświadcza, że w przypadku 
braku powiadomienia Dostawcy o zaprzestaniu, utracie prawa do działalności gospodarczej 
jako pośredniczący podmiot gazowy lub naruszenia przepisów ustawy o podatku akcyzowym 
skutkujących naliczeniem podatku akcyzowego przez Dostawcę, zobowiązuje się do zapłaty 
odszodowania w wysokości poniesionego zobowiązania podatkowego wraz z należnymi 
odsetkami naliczonymi od tego zobowiązania oraz wszelkimi innymi kosztami, jakie AMP 
będzie zobowiązany ponieść z tego tytułu, niezwłocznie po wezwaniu przez Dostawcę.  
 
5) W przypadku, gdyby nabyte wyroby gazowe przeznaczone zostały na inny cel niż 
określony w niniejszym Oświadczeniu, lub w oświadczeniu korygującym o którym mowa w 
pkt. 3), Odbiorca zobowiązuje  się do zapłaty odszkodowania na rzecz Dostawcy w wysokości 
odpowiadającej wszelkim poniesionym z tytułu innego wykorzystania przedmiotu umowy 
kosztom. W szczególności jeśli Dostawca zostanie zobowiązany do zapłaty akcyzy w związku 
z wykorzystaniem przez Odbiorcę wyrobów na inny cel niż określony w oświadczeniu, 
Odbiorca zwróci Dostawcy kwotę w wysokości poniesionego zobowiązania podatkowego wraz 
z należnymi odsetkami naliczonymi od tego zobowiązania oraz wszelkimi innymi kosztami, 
jakie Dostawca będzie zobowiązany ponieść z tego tytułu, niezwłocznie po otrzymaniu 
wezwania do zapłaty. 
 
 
 

 
                                                 
i Niepotrzebne skreślić 
ii Warunkiem zwolnienia jest:  
1) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie CN 2711 21 00 - sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:  

a) 10 m3/h - gazu ziemnego wysokometanowego grupy E, nie więcej niż 8000 metrów sześciennych rocznie, albo  

b) 25 m3/h - gazu ziemnego zaazotowanego grupy Lw, grupy Ls, grupy Ln albo grupy Lm, nie więcej niż 10 650 metrów sześciennych 

rocznie;  

2) w przypadku wyrobów gazowych o kodzie ex CN 2711 29 00 - sprzedaż tych wyrobów w ilościach nieprzekraczających:  

a)10 m3/h - wyrobu gazowego propan-butan-powietrze. nie więcej niż 5000 metrów sześciennych rocznie, albo  

b) 10 m3/h - wyrobu gazowego propan-butan-rozprężony, nie więcej niż 1000 metrów sześciennych rocznie;  

3) w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych:  

a) o kodach CN 2705 00 00 i 2711 11 00, 

b) o kodzie CN 2711 21 00 w ilościach większych niż określone w pkt 1 

c) o kodzie ex CN 2711 29 00 w ilościach większych niż określone w pkt 2 

- uzyskanie od nabywcy tych wyrobów oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa 
domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby 
niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie 
do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych – zgodnie z art. 31b. ust. 6 ustawy 
o podatku akcyzowym)  
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Na potrzeby zastosowania tego zwolnienia za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby 
prowadzonej działalności gospodarczej, w którym użycie wyrobów, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lub 2 nie przekracza ilości określonych w tych 
przepisach – zgodnie z art. 31b. ust. 8 ustawy o podatku akcyzowym. 

iii Warunkiem zwolnienia jest faktura wystawiona przez Sprzedawcę oraz oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu wyrobów gazowych do tych 
celów – zgodnie z art. 31b ust. 9 ustawy o podatku akcyzowym. 
iv Warunkiem zwolnienia jest faktura wystawiona przez Sprzedawcę oraz oświadczenie Odbiorcy o przeznaczeniu wyrobów gazowych do tych 
celów – zgodnie z art. 31b ust. 9 ustawy o podatku akcyzowym. 
v Dotyczy wyrobów gazowych innych niż określone w art. 89 ust. 1 pkt  1-13 ustawy o podatku akcyzowym. 
 
 
…………………………………………………… 
                          miejsce, data 
 

 
 

1. ………………………….                                              1. …………………………. 
 
2. ………………………….                                              2. …………………………. 
 
ODBIORCA                                                                               DOSTAWCA                                                                                                   
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Załącznik Nr 2 do Umowy sprzedaży i świadczenia usług dystrybucji gazu 

ziemnego wysokometanowego 

Nr   ZE/____/SGZ/____ (nr ERU: PH/SE/_____/______) 
 

ARCELORMITTAL POLAND  
Spółka Akcyjna 
al. J. Piłsudskiego 92 
41-308 Dąbrowa Górnicza 

 
Formularz odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 
 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od Umowy sprzedaży i świadczenia usług 
dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego Nr  ................................................. 

 

1. Data sporządzenia umowy:  
_________________________________ 
 

2. Imię i nazwisko Odbiorcy:  
_________________________________ 
 

3. Adres Odbiorcy:  
_________________________________ 
 

4. Telefon kontaktowy Odbiorcy:  
_________________________________ 
 
 

Czytelny podpis Odbiorcy oraz data  

 
………………………………………………………… 
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Załącznik Nr 3 do Umowy sprzedaży i świadczenia usług dystrybucji gazu 

ziemnego wysokometanowego 
Nr   ZE/____/SGZ/____ (nr ERU: PH/SE/_____/______) 

 
Oświadczenie Odbiorcy 

umożliwiające rozpoczęcie dostarczania gazu ziemnego wysokometanowego i 
świadczenia usług dystrybucyjnych przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy 

 
Odbiorca oświadcza, że jeżeli rozpoczęcie sprzedaży gazu ziemnego wysokometanowego i 
świadczenia usług dystrybucyjnych ma nastąpić przed upływem terminu do odstąpienia od 
Umowy, o którym mowa w rodz. XVI ust. 1 Umowy, to wyraźnie żąda wykonania 
dostarczenia gazu ziemnego i świadczenia usług dystrybucyjnych przez Dostawcę jeszcze 
przed upływem ww. terminu do odstąpienia od Umowy.  
 
Odbiorca oświadcza, że został pouczony o skutkach powyższego oświadczenia, określonych w 
rodz. XVI ust. 5-8 Umowy. 
 

Czytelny podpis Odbiorcy oraz data  
 

………….………………………………  
 


