PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY

1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej operatora systemu dystrybucyjnego
(OSD) ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.
2. Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowę kompleksową
lub umowę sprzedaŜy paliwa gazowego.
3. Odbiorca lub nowy sprzedawca działający z upowaŜnienia Odbiorcy wypowiada
umowę sprzedaŜy dotychczasowemu sprzedawcy. Odbiorca lub nowy sprzedawca
informuje dotychczasowego sprzedawcę i OSD o dniu rozpoczęcia przez nowego
sprzedawcę sprzedaŜy paliwa gazowego do Odbiorcy.
4. Umowa, na podstawie której przedsiębiorstwo energetyczne dostarcza paliwo
gazowe Odbiorcy tego paliwa w gospodarstwie domowym, ulega rozwiązaniu
z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym oświadczenie tego
Odbiorcy dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego. Odbiorca ten moŜe wskazać
późniejszy termin rozwiązania umowy.
5. Rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji dla nowego sprzedawcy na podstawie
nowej umowy lub nowego pojedynczego zlecenia dystrybucji (PZD) następuje
najwcześniej od dnia rozwiązania umowy lub PZD z dotychczasowym sprzedawcą.
6. Procedura zmiany sprzedawcy następuje poprzez złoŜenie PZD, dlatego teŜ
odpowiednio nowy sprzedawca lub Odbiorca musi mieć zawartą umowę
dystrybucyjną z danym OSD i status zleceniodawcy usługi dystrybucji (ZUD).
7. W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z zawarciem umowy
kompleksowej, nowy sprzedawca składa PZD, na mocy którego usługa dystrybucji
paliwa gazowego będzie świadczona do punktu wyjścia, w którym paliwo gazowe
pobierane jest przez Odbiorcę dokonującego zmiany sprzedawcy. Nowy sprzedawca
powinien złoŜyć PZD najpóźniej na trzy (3) tygodnie przed dniem rozpoczęcia
sprzedaŜy paliwa gazowego do Odbiorcy.
W PZD naleŜy złoŜyć oświadczenie, iŜ Odbiorca zapewnił skuteczne rozwiązanie
umowy sprzedaŜy paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawcą na dzień
rozpoczęcia sprzedaŜy przez nowego sprzedawcę.
8. W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z zawarciem umowy
sprzedaŜy
paliwa
gazowego,
Odbiorca
zobowiązany
jest
zawrzeć
z OSD umowę dystrybucyjną i złoŜyć PZD, na mocy którego usługa dystrybucji paliwa
gazowego będzie świadczona do punktu wyjścia, w którym paliwo gazowe pobierane
jest przez Odbiorcę dokonującego zmiany sprzedawcy. Odbiorca uzyskuje wówczas
status ZUD. Odbiorca powinien złoŜyć PZD najpóźniej na trzy (3) tygodnie przed
dniem rozpoczęcia sprzedaŜy paliwa gazowego do Odbiorcy. W PZD naleŜy złoŜyć
oświadczenie, iŜ Odbiorca zapewnił skuteczne rozwiązanie umowy sprzedaŜy paliwa
gazowego z dotychczasowym sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaŜy przez
nowego sprzedawcę.
9. PZD, o którym mowa w pkt 7. i pkt 8. dodatkowo powinno zawierać w szczególności:
9.1.

dane ZUD,

9.2.

datę, w której ma nastąpić rozpoczęcie sprzedaŜy paliwa gazowego przez
nowego sprzedawcę i rozpocznie się świadczenie usługi dystrybucji na
podstawie nowego PZD, przy czym data ta nie moŜe przypadać wcześniej niŜ:

9.2.1. trzy (3) tygodnie licząc od dnia złoŜenia PZD,
9.2.2. przed rozwiązaniem umowy z dotychczasowym sprzedawcą.
9.3.

nadany przez OSD indywidualny numer
układu pomiarowego,
zainstalowanego w punkcie wyjścia i dokładny adres punktu poboru paliwa
gazowego.

10. PZD, o którym mowa w pkt 7. i pkt 8. rozpatrywane jest zgodnie z postanowieniami
procedury zmiany umów zawartej w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej
(IRiESD), z zastrzeŜeniem, Ŝe terminy, o których mowa w pkt. 14.3.4. i pkt. 14.3.7.
IRiESD wynoszą odpowiednio 7 dni.
11. W terminie 7 dni od daty wpłynięcia kompletnego PZD, o którym mowa odpowiednio
w pkt 7. i pkt 8. OSD informuje nowego sprzedawcę o terminie rozpoczęcia realizacji
PZD oraz dotychczasowego sprzedawcę o terminie zakończenia realizacji PZD.
12. Z dniem rozpoczęcia sprzedaŜy paliwa gazowego przez nowego sprzedawcę
zamówiona moc umowna dla punktów wyjścia oraz grupa taryfowa, wg której OSD
rozliczać będzie świadczenie usług dystrybucji dla potrzeb nowego ZUD, nie ulegają
zmianie. Zmiana wielkości mocy umownej jak i grupy taryfowej odbywa się zgodnie
z zasadami zawartymi w taryfie, z uwzględnieniem historii zmian tych parametrów
w danym punkcie wyjścia.
13. Z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji na podstawie PZD nowego
sprzedawcy lub Odbiorcy, parametry PZD wykorzystywane przez dotychczasowego
sprzedawcę przysługują odpowiednio nowemu sprzedawcy lub Odbiorcy (ZUD)
(„zasada plecaka”).
14. W przypadku, gdy w toku weryfikacji PZD, o którym mowa odpowiednio w pkt 7.
i pkt 8. OSD stwierdzi, Ŝe nowy sprzedawca nie spełnia warunków świadczenia usług
dystrybucji,
a
Odbiorca
rozwiązał
skutecznie
umowę
kompleksową
z dotychczasowym sprzedawcą i nie ma moŜliwości zapewnienia sobie dostaw paliwa
gazowego od innych sprzedawców, zobowiązania w zakresie sprzedaŜy paliwa
gazowego względem Odbiorcy przejmuje sprzedawca z urzędu. OSD powiadamia
Odbiorcę o przejęciu zobowiązań względem tego Odbiorcy przez sprzedawcę
z urzędu, chyba Ŝe Odbiorca dokonał wyboru innego sprzedawcy.
15. W ramach procedury zmiany sprzedawcy OSD dokonuje odczytu wskazań układu
pomiarowego w celu dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcą.
16. Odczytu, o którym mowa w pkt 15., OSD dokonuje nie później niŜ w ciągu
5 dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania PZD dotychczasowego
sprzedawcy. W przypadku braku moŜliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje
oszacowania ilości odebranego paliwa gazowego.
17. Dane niezbędne do rozliczeń, o których mowa w pkt 15. OSD przekazuje
dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy w terminie 5 dni roboczych od dnia
dokonania odczytu lub szacowania.
18. Schemat procesu zmiany sprzedawcy:

Rysunek 1 – zmiana sprzedawcy

