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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Cennik stanowi integralną część Umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Odbiorcą pobierającym Paliwo
gazowe z Sieci.
1.2. Ustalone w Cenniku ceny 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.
1.3. Cennik stosuje się w rozliczeniach z Odbiorcami stosownie do zakresu świadczonych usług i zawartych Umów.
1.4. Ilekroć w Cenniku jest mowa o przekazaniu Sprzedawcy odczytu lub innej informacji w określonym terminie
wówczas rozumie się pod tym pojęciem dostarczenie odczytu lub innej informacji Sprzedawcy tak aby Sprzedawca
mógł się z nią zapoznać w tym terminie.
2. DEFINICJE
2.1. Pojęcia używane w Cenniku mają następujące znaczenie:
Cennik – niniejszy „Cennik Sprzedaży Rezerwowej gazu ziemnego”.
Miejsce odbioru paliwa gazowego – określony w Umowie fizyczny punkt w Sieci, do którego Sprzedawca
zobowiązany jest zapewnić dostarczenie paliwa gazowego, a Odbiorca je odebrać. Miejsce odbioru paliwa gazowego
odpowiada miejscu dostarczania paliwa gazowego.
Okres rozliczeniowy – ustalony w Umowie przedział czasowy będący podstawą do rozliczania Odbiorcy za odebrane
Paliwo gazowe.
Sieci – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych należące
do przedsiębiorstwa energetycznego.
Umowa – Rezerwowa Umowa Kompleksowa Dostarczania Paliwa Gazowego
2.2. W zakresie nieuregulowanym w pkt. 2.1 powyżej zastosowanie mają definicje zawarte w Umowie.
3. ZASADY ROZLICZEŃ Z TYTUŁU DOSTARCZANIA PALIWA GAZOWEGO
3.1. Okres rozliczeniowy ustalony jest w Umowie.
3.2. Odbiorca uiszcza na rzecz Sprzedawcy następujące opłaty:
3.2.1. opłatę za pobrane paliwo gazowe ustalaną zgodnie z pkt.3.3;
3.2.2. pozostałe opłaty zgodnie z odpowiednimi zapisami Umowy
3.3. Opłatę za pobrane paliwo gazowe w Okresie rozliczeniowym stanowi iloczyn, ustalonej na podstawie wskazań
Układu pomiarowego, ilości pobranych przez Odbiorcę kWh tego paliwa i jego ceny określonej w pkt. 3.4 Cennika.
3.4. Cena za paliwo gazowe stosowana do rozliczeń z Odbiorcami wynosi:
700 PLN/MWh

