
Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153,
poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29,
poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96,
poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki:

1) przy∏àczenia podmiotów do sieci gazowych oraz
tryb ich przy∏àczania, kryteria podzia∏u przy∏àcza-
nych podmiotów albo odbiorców na grupy;

2) obrotu paliwami gazowymi;

3) Êwiadczenia us∏ug przesy∏owych;

4) prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci
gazowych, w tym zadania przedsi´biorstw energe-
tycznych odpowiedzialnych za ruch sieciowy i eks-
ploatacj´ sieci.

2. Rozporzàdzenie okreÊla tak˝e:

1) podstawowe elementy umowy o przy∏àczenie,
umowy sprzeda˝y i umowy o Êwiadczenie us∏ug
przesy∏owych;

2) standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców paliw
gazowych, parametry jakoÊciowe paliw gazowych
oraz zakres informacji przekazywanych mi´dzy
przedsi´biorstwami energetycznymi, a tak˝e mi´-
dzy przedsi´biorstwami energetycznymi a odbior-
cami.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 6 kwietnia 2004 r.

w sprawie szczegó∏owych warunków przy∏àczenia podmiotów do sieci gazowych, ruchu
i eksploatacji tych sieci

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).



§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) przedsi´biorstwie gazowniczym — nale˝y przez to
rozumieç przedsi´biorstwo energetyczne zajmujà-
ce si´ co najmniej jednà z wymienionych dzia∏al-
noÊci w zakresie: przesy∏ania, dystrybucji, obrotu
oraz magazynowania paliw gazowych;

2) sieci gazowej — nale˝y przez to rozumieç gazocià-
gi wraz ze stacjami gazowymi, uk∏adami pomiaro-
wymi, t∏oczniami gazu i podziemnymi magazyna-
mi gazu, po∏àczone i wspó∏pracujàce ze sobà, s∏u-
˝àce do przesy∏ania i dystrybucji paliw gazowych,
nale˝àce do przedsi´biorstwa gazowniczego;

3) uk∏adzie pomiarowym — nale˝y przez to rozumieç
gazomierze i inne urzàdzenia pomiarowe lub rozli-
czeniowo-pomiarowe, a tak˝e uk∏ady po∏àczeƒ mi´-
dzy nimi, s∏u˝àce do pomiaru iloÊci pobranych lub
dostarczonych do sieci paliw gazowych i dokony-
wania rozliczeƒ w jednostkach obj´toÊci lub energii;

4) przy∏àczu — nale˝y przez to rozumieç odcinek sie-
ci gazowej od gazociàgu zasilajàcego do kurka
g∏ównego wraz z zabezpieczeniem w∏àcznie, s∏u-
˝àcy do przy∏àczania instalacji gazowej znajdujàcej
si´ na terenie i w obiekcie odbiorcy;

5) instalacji gazowej — nale˝y przez to rozumieç urzà-
dzenia gazowe z uk∏adami po∏àczeƒ mi´dzy nimi,
zasilane z sieci gazowej, znajdujàce si´ na terenie
i w obiekcie odbiorcy;

6) mocy umownej — nale˝y przez to rozumieç mak-
symalnà godzinowà mo˝liwoÊç odebrania w da-
nym roku paliwa gazowego, okreÊlonà w umowie
sprzeda˝y paliw gazowych lub umowie o Êwiad-
czenie us∏ug przesy∏owych. 

Rozdzia∏ 2

Przy∏àczenie podmiotów do sieci gazowej

§ 3. Przy∏àczenie do sieci gazowej nast´puje
z uwzgl´dnieniem zasady równoprawnego traktowa-
nia podmiotów ubiegajàcych si´ o przy∏àczenie, na
podstawie umowy o przy∏àczenie, po spe∏nieniu tech-
nicznych warunków przy∏àczenia okreÊlonych przez
przedsi´biorstwo gazownicze, zwanych dalej „warun-
kami przy∏àczenia”. 

§ 4. Podmioty przy∏àczane do sieci gazowej dzielà
si´ na nast´pujàce grupy przy∏àczeniowe, zwane dalej
„grupami przy∏àczeniowymi”:

1) grupa I — podmioty deklarujàce pobór paliwa ga-
zowego w iloÊci nie wi´kszej ni˝ 10 m3/h w przeli-
czeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple
spalania 39,5 MJ/m3;

2) grupa II — podmioty deklarujàce pobór paliwa ga-
zowego w iloÊci powy˝ej 10 m3/h w przeliczeniu
na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spala-
nia 39,5 MJ/m3.

§ 5. 1. Przedsi´biorstwo gazownicze zajmujàce si´
przesy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych okreÊla

warunki przy∏àczenia, o których mowa w § 3, na wnio-
sek podmiotu ubiegajàcego si´ o przy∏àczenie do sieci.

2. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa
w ust. 1, nie spe∏nia wymogów okreÊlonych w § 6,
przedsi´biorstwo gazownicze w terminie 7 dni od da-
ty wp∏yni´cia wniosku zawiadamia wnioskodawc´,
wyznaczajàc termin do uzupe∏nienia wniosku nie d∏u˝-
szy ni˝ 21 dni. Je˝eli wniosek nie zostanie uzupe∏nio-
ny w wyznaczonym terminie, przedsi´biorstwo ga-
zownicze pozostawia wniosek bez rozpoznania.

3. Podmiot ubiegajàcy si´ o przy∏àczenie do sieci
gazowej, który nie posiada tytu∏u prawnego do korzy-
stania z obiektu przy∏àczanego do tej sieci, mo˝e wy-
stàpiç do przedsi´biorstwa gazowniczego o przedsta-
wienie mo˝liwoÊci przy∏àczenia.

4. Przedsi´biorstwo gazownicze udziela odpowie-
dzi o istniejàcych mo˝liwoÊciach przy∏àczenia w termi-
nie 21 dni od dnia wp∏ywu wystàpienia, o którym mo-
wa w ust. 3.

§ 6. 1. Wniosek o okreÊlenie warunków przy∏àcze-
nia dla wnioskodawcy zaliczanego do I grupy przy∏à-
czeniowej powinien zawieraç:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) okreÊlenie rodzaju paliwa gazowego, zgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi w § 22;

3) okreÊlenie:

a) terminu rozpocz´cia odbioru paliwa gazowego,

b) celu wykorzystania paliwa gazowego,

c) wielkoÊci mocy umownej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç:

1) oÊwiadczenie dotyczàce tytu∏u prawnego wnio-
skodawcy do korzystania z obiektu lub nierucho-
moÊci, w którym b´dà u˝ytkowane urzàdzenia i in-
stalacje;

2) map´ archiwalnà terenu lub innà map´ do celów
projektowych.

3. Wniosek o okreÊlenie warunków przy∏àczenia
dla wnioskodawcy zaliczanego do II grupy przy∏àcze-
niowej powinien zawieraç dodatkowo:

1) okreÊlenie:

a) minimalnego i maksymalnego godzinowego,
dobowego oraz rocznego zapotrzebowania na
paliwo gazowe,

b) wymaganego ciÊnienia w punkcie dostawy i od-
bioru paliwa gazowego;

2) opis wymagaƒ dotyczàcych warunków pracy przy-
∏àczanych urzàdzeƒ i instalacji gazowych w okre-
sie rozruchu tych urzàdzeƒ;

3) okreÊlenie mo˝liwoÊci korzystania z innych êróde∏
energii w przypadku przerw lub ograniczeƒ w do-
starczaniu paliwa gazowego;
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4) opis wymagaƒ dotyczàcych odmiennych od wy-
mienionych w § 22 parametrów jakoÊciowych pa-
liwa gazowego lub warunków jego dostarczania.

4. W przypadku gdy o przy∏àczenie do sieci gazo-
wej ubiega si´ podmiot zajmujàcy si´ przesy∏aniem,
dystrybucjà albo magazynowaniem paliw gazowych,
wniosek o okreÊlenie warunków przy∏àczenia powi-
nien zawieraç:

1) oznaczenie wnioskodawcy;

2) okreÊlenie:

a) rodzaju paliwa gazowego,

b) terminu rozpocz´cia przesy∏ania lub magazyno-
wania paliw gazowych;

3) okreÊlenie mocy umownej;

4) przewidywanà iloÊç odbioru paliwa gazowego;

5) parametry ciÊnienia paliw gazowych oraz charak-
terystyk´ pracy magazynu paliwa gazowego;

6) wymagane ciÊnienia w punkcie dostawy i odbioru
paliw gazowych;

7) opis wymagaƒ w okresie rozruchu pod∏àczonej
sieci gazowej lub pod∏àczonego magazynu paliwa
gazowego.

5. Wzory wniosków, o których mowa w ust. 1, 3 i 4,
ustala przedsi´biorstwo gazownicze.

§ 7. 1. Je˝eli istniejà techniczne i ekonomiczne wa-
runki dostarczania paliwa gazowego, przedsi´bior-
stwo gazownicze okreÊla warunki przy∏àczenia w ter-
minie nie d∏u˝szym ni˝:

1) 30 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w § 6 ust. 1;

2) 60 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w § 6 ust. 3;

3) 90 dni od dnia z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w § 6 ust. 4.

2. Warunki przy∏àczenia sà wa˝ne przez okres roku
od dnia ich wydania. W przypadku rezygnacji, przed
up∏ywem roku, z ubiegania si´ o przy∏àczenie do sieci
gazowej podmiot niezw∏ocznie informuje o tym przed-
si´biorstwo gazownicze.

§ 8. Warunki przy∏àczenia, w zale˝noÊci od danych
zg∏oszonych we wniosku o okreÊlenie warunków przy-
∏àczenia, powinny okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) miejsce pod∏àczenia gazociàgów lub instalacji ga-
zowych do sieci gazowej i jej parametry technicz-
ne, w tym Êrednic´ gazociàgu;

2) zakres niezb´dnej budowy lub rozbudowy sieci ga-
zowej w zwiàzku z przy∏àczeniem;

3) parametry techniczne przy∏àcza;

4) rodzaj paliwa gazowego zgodnie z wymaganiami
okreÊlonymi w § 22;

5) minimalne i maksymalne ciÊnienie dostawy i od-
bioru paliw gazowych;

6) wymagania dotyczàce dokonywania pomiaru
i kontroli dostawy i odbioru paliw gazowych oraz
miejsce zainstalowania uk∏adu pomiarowego;

7) charakterystyk´ dostawy i odbioru paliw gazo-
wych, w tym minimalne i maksymalne godzino-
we, dobowe oraz roczne zapotrzebowanie na pali-
wa gazowe, a tak˝e charakterystyk´ pracy maga-
zynu paliw gazowych;

8) miejsce dostawy i odbioru paliw gazowych;

9) granic´ w∏asnoÊci sieci przedsi´biorstwa gazowni-
czego i instalacji gazowej;

10) zasady korzystania przez odbiorc´ z innych êróde∏
energii, w przypadku przerw lub ograniczeƒ w do-
starczaniu paliwa gazowego;

11) projektowany koszt wykonania przy∏àczenia;

12) wymagania dotyczàce wyposa˝enia stacji gazo-
wej, rodzaju uk∏adu pomiarowego i warunków
technicznych ochrony antykorozyjnej.

§ 9. Umowa o przy∏àczenie, o której mowa w § 3,
okreÊla w szczególnoÊci:

1) strony zawierajàce umow´;

2) termin realizacji przy∏àczenia;

3) wysokoÊç op∏aty za przy∏àczenie oraz sposób jej
regulowania;

4) miejsce rozgraniczenia w∏asnoÊci sieci i instalacji
mi´dzy przedsi´biorstwem zajmujàcym si´ prze-
sy∏aniem i dystrybucjà paliw gazowych a przy∏à-
czanym podmiotem;

5) warunki udost´pnienia przedsi´biorstwu gazowni-
czemu przez podmiot przy∏àczany nieruchomoÊci
nale˝àcej do tego podmiotu, w celu budowy lub roz-
budowy sieci niezb´dnej do realizacji przy∏àczenia;

6) przewidywany termin zawarcia umowy sprzeda˝y
paliw gazowych lub umowy o Êwiadczenie us∏ugi
przesy∏owej;

7) odpowiedzialnoÊç stron za niedotrzymanie warun-
ków umowy o przy∏àczenie, a w szczególnoÊci za
opóênienie terminu realizacji prac w stosunku do
ustalonych w umowie.

Rozdzia∏ 3

Obrót paliwami gazowymi

§ 10. Przedsi´biorstwo gazownicze prowadzi obrót
paliwami gazowymi na warunkach okreÊlonych
w koncesji oraz umowie sprzeda˝y paliw gazowych
lub umowie o Êwiadczenie us∏ugi przesy∏owej.
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§ 11. Umowa sprzeda˝y paliw gazowych powinna
okreÊlaç w szczególnoÊci:

1) strony zawierajàce umow´;

2) iloÊç paliwa gazowego niezb´dnà do utrzymania
ruchu technologicznego urzàdzeƒ gazowych znaj-
dujàcych si´ w obiekcie odbiorcy;

3) grup´ taryfowà, wed∏ug której b´dà dokonywane
rozliczenia z tytu∏u sprzeda˝y paliw gazowych,
sposoby prowadzenia rozliczeƒ i obliczania nale˝-
noÊci oraz terminy regulowania nale˝noÊci;

4) terminy rozpocz´cia dostarczania paliw gazowych
do obiektu oraz odczytów wskazaƒ urzàdzeƒ po-
miarowych;

5) szczegó∏owe warunki ustalania terminów przery-
wania dostarczania paliw gazowych i rozpoczyna-
nia dostarczania tych paliw po przerwie w ich do-
starczaniu;

6) odpowiedzialnoÊç stron za niedotrzymanie warun-
ków umowy, a w szczególnoÊci standardów jako-
Êciowych obs∏ugi odbiorców;

7) termin wa˝noÊci umowy oraz postanowienia doty-
czàce zmiany warunków umowy i jej wypowiedze-
nia.

§ 12. Przedsi´biorstwo gazownicze prowadzàce
obrót paliwami gazowymi:

1) uwzgl´dnia w przypadku zakupu paliw gazowych:

a) êród∏a oferujàce najkorzystniejsze warunki,

b) maksymalny poziom dostaw paliw gazowych
z zagranicy, okreÊlony w odr´bnych przepisach;

2) uzgadnia z odbiorcà:

a) zmiany warunków dostarczania paliwa gazowe-
go, w szczególnoÊci gdy urzàdzenia gazowe wy-
magajà przystosowania do nowych warunków,

b) planowane przerwy lub ograniczenia w dostar-
czaniu paliwa gazowego, wprowadzane na pod-
stawie odr´bnych przepisów lub umowy;

3) udziela odbiorcom informacji o przewidywanych
terminach przywrócenia normalnych warunków
dostarczania paliwa gazowego w przypadku zak∏ó-
ceƒ w jego dostarczaniu;

4) niezw∏ocznie likwiduje przerwy i zak∏ócenia w do-
starczaniu paliwa gazowego;

5) umo˝liwia odbiorcy dost´p do uk∏adu pomiarowe-
go oraz kontrol´ prawid∏owoÊci wskazaƒ uk∏adu
pomiarowego;

6) przekazuje operatorom systemów gazowych infor-
macje pozwalajàce na sporzàdzanie bilansów pa-
liw gazowych w sieciach.

§ 13. Odbiorca paliw gazowych:

1) odbiera i u˝ytkuje paliwa gazowe zgodnie z obo-
wiàzujàcymi przepisami i warunkami umowy

sprzeda˝y paliw gazowych lub umowy o Êwiad-
czenie us∏ugi przesy∏owej;

2) zapewnia:

a) przedstawicielom przedsi´biorstwa gazowni-
czego dost´p do instalacji, uk∏adu pomiarowe-
go oraz mo˝liwoÊç kontroli prawid∏owoÊci
wskazaƒ uk∏adu pomiarowego,

b) mo˝liwoÊç wykonywania prac zwiàzanych
z eksploatacjà urzàdzeƒ i instalacji gazowych
przedsi´biorstwa gazowniczego, znajdujàcych
si´ na terenie i w obiekcie odbiorcy;

3) wykonuje polecenia w zakresie przerw i ograni-
czeƒ w odbiorze paliwa gazowego, wprowadza-
nych na podstawie odr´bnych przepisów lub
umowy;

4) zabezpiecza przed uszkodzeniem plomb w uk∏a-
dzie pomiarowym;

5) niezw∏ocznie informuje przedsi´biorstwo gazowni-
cze o zauwa˝onych wadach lub usterkach w uk∏a-
dzie pomiarowym, a tak˝e o stwierdzonych prze-
rwach i zak∏óceniach w odbiorze paliwa gazowego;

6) terminowo reguluje nale˝noÊci za dostarczone pa-
liwo gazowe.

Rozdzia∏ 4

Âwiadczenie us∏ug przesy∏owych

§ 14. 1. Przedsi´biorstwo gazownicze realizuje
us∏ugi przesy∏owe na warunkach okreÊlonych w kon-
cesji oraz umowie o Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych.

2. Âwiadczenie us∏ug przesy∏owych, o których mo-
wa w ust. 1, odbywa si´ z uwzgl´dnieniem zasady
równoprawnego traktowania podmiotów korzystajà-
cych z tych us∏ug. 

§ 15. Umowa o Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych
okreÊla w szczególnoÊci:

1) strony zawierajàce umow´;

2) rodzaj paliwa gazowego, zgodnie z wymaganiami
okreÊlonymi w § 22;

3) termin rozpocz´cia Êwiadczenia us∏ugi przesy∏o-
wej;

4) miejsce dostarczania i odbioru paliwa gazowego
przeznaczonego do przesy∏ania;

5) iloÊç paliwa gazowego, w tym przeznaczonego na
potrzeby technologiczne i straty sieciowe, oraz za-
sady pomiaru paliwa gazowego;

6) jakoÊç, niezawodnoÊç i terminowoÊç dostaw i od-
bioru paliwa gazowego;

7) grup´ taryfowà, wed∏ug której b´dà dokonywane
rozliczenia z tytu∏u Êwiadczenia us∏ug przesy∏o-
wych, warunki wprowadzania zmian stawek, spo-
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soby prowadzenia rozliczeƒ i obliczania nale˝noÊci
oraz terminy regulowania nale˝noÊci;

8) wielkoÊç mocy umownej oraz warunki i terminy jej
zmiany;

9) okreÊlenie punktu, w którym nast´puje przekaza-
nie paliwa gazowego do przesy∏ania przez dostaw-
c´ tego paliwa;

10) odpowiedzialnoÊç stron za niedotrzymanie warun-
ków umowy, w szczególnoÊci przekroczenie mocy
umownej oraz niedostarczenie paliwa gazowego
przez dostawc´ tego paliwa, a tak˝e postanowie-
nia w zakresie sposobu prowadzenia rozliczeƒ
w przypadku Êwiadczenia us∏ug odmiennych od
Êwiadczonych w warunkach standardowych, któ-
rych dotyczà postanowienia taryfowe;

11) termin wa˝noÊci umowy oraz postanowienia doty-
czàce zmiany warunków umowy i jej wypowiedze-
nia.

§ 16. Przedsi´biorstwo gazownicze nie mo˝e od-
mówiç zawarcia umowy, o której mowa w § 14, je˝eli
spe∏nione sà równoczeÊnie nast´pujàce warunki:

1) odbiorca uzyska∏ prawo do korzystania z us∏ug
przesy∏owych; 

2) istniejà techniczne mo˝liwoÊci przesy∏ania paliwa
gazowego istniejàcà siecià gazowà, bez pogorsze-
nia, poni˝ej poziomu okreÊlonego w odr´bnych
przepisach, niezawodnoÊci oraz jakoÊci dostarcza-
nego paliwa gazowego, do odbiorców przy∏àczo-
nych do sieci;

3) istniejà uk∏ady pomiarowe umo˝liwiajàce okreÊle-
nie iloÊci paliwa dostarczanego i odbieranego
z sieci gazowej;

4) Êwiadczenie us∏ug przesy∏owych przez przedsi´-
biorstwo gazownicze nie b´dzie powodowa∏o nie-
korzystnej zmiany op∏at za dostarczanie paliwa ga-
zowego, ponoszonych przez odbiorców przy∏àczo-
nych do sieci gazowej.

Rozdzia∏ 5

Prowadzenie ruchu sieciowego i eksploatacja sieci

§ 17. Ruch sieciowy prowadzi:

1) operator systemu przesy∏owego gazowego —
w sieci przesy∏owej;

2) operator systemu dystrybucyjnego gazowego —
w sieci rozdzielczej.

§ 18. Operator systemu przesy∏owego gazowego,
w celu realizacji zadaƒ okreÊlonych w art. 9c ust. 1
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetycz-
ne, zwanej dalej „ustawà”, w szczególnoÊci:

1) dysponuje przep∏ywem paliw gazowych w êró-
d∏ach i magazynach;

2) decyduje o terminie i czasie trwania planowanych
robót w sieci przesy∏owej;

3) przekazuje innym operatorom informacje o pracy
sieci przesy∏owej zgodnie z zawartymi umowami;

4) opracowuje plany ograniczeƒ w dostarczaniu pa-
liw gazowych dla odbiorców przy∏àczonych bez-
poÊrednio do sieci przesy∏owej;

5) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu paliw ga-
zowych;

6) prowadzi optymalizacj´ pracy sieci przesy∏owej;

7) sporzàdza raporty przep∏ywu paliw gazowych
w sieci przesy∏owej;

8) zbiera informacje dotyczàce zdarzeƒ wyst´pujà-
cych w sieci przesy∏owej.

§ 19. Operator systemu dystrybucyjnego gazowe-
go, w celu realizacji zadaƒ okreÊlonych w art. 9c ust. 2
ustawy, w szczególnoÊci:

1) dysponuje paliwami gazowymi w êród∏ach i maga-
zynach gazu przy∏àczonych do sieci rozdzielczej;

2) decyduje o terminie i czasie trwania planowanych
robót w sieci rozdzielczej;

3) przekazuje operatorowi systemu przesy∏owego in-
formacje dotyczàce pracy sieci rozdzielczej, zgod-
nie z zawartymi umowami;

4) opracowuje plany ograniczeƒ w dostarczaniu pa-
liw gazowych dla odbiorców przy∏àczonych bez-
poÊrednio do sieci rozdzielczej i uzgadnia je z w∏a-
Êciwym operatorem systemu przesy∏owego;

5) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu paliw ga-
zowych;

6) prowadzi optymalizacj´ pracy sieci rozdzielczej;

7) sporzàdza raporty przep∏ywu paliw gazowych
w sieci rozdzielczej;

8) zbiera informacje dotyczàce zdarzeƒ wyst´pujà-
cych w sieci rozdzielczej;

9) sporzàdza bie˝àce bilanse w sieci rozdzielczej.

§ 20. Plany remontów urzàdzeƒ majàcych wp∏yw
na ruch sieci, do której urzàdzenia sà przy∏àczone, wy-
magajà uzgodnienia z operatorem prowadzàcym ruch
i eksploatacj´ tej sieci.

§ 21. 1. Przedsi´biorstwo gazownicze eksploatuje
sieç gazowà i zapewnia utrzymanie zdolnoÊci sieci ga-
zowej do realizacji dostarczania paliw gazowych,
w sposób ciàg∏y i niezawodny, przy zachowaniu obo-
wiàzujàcych wymagaƒ jakoÊciowych tych paliw.

2. Eksploatacj´ sieci, o której mowa w ust. 1,
przedsi´biorstwo energetyczne prowadzi na warun-
kach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
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3. Przedsi´biorstwo gazownicze w przypadku awa-
rii sieci gazowej przebiegajàcej w pobli˝u lub wzd∏u˝
kanalizacji kablowej powiadamia operatorów teleko-
munikacyjnych o zaistnia∏ej awarii i mo˝liwoÊci prze-
nikni´cia gazu do kanalizacji.

Rozdzia∏ 6

Standardy jakoÊciowe obs∏ugi odbiorców

§ 22. 1. Przedsi´biorstwo gazownicze dostarcza
paliwa gazowe spe∏niajàce nast´pujàce parametry ja-
koÊciowe:

1) zawartoÊç siarkowodoru nie powinna przekraczaç
7,0 mg/m3;

2) zawartoÊç siarki ca∏kowitej nie powinna przekra-
czaç 40,0 mg/m3;

3) zawartoÊç par rt´ci nie powinna przekraczaç
30,0 µg/m3;

4) intensywnoÊç zapachu gazu powinna byç wyczu-
walna w powietrzu po osiàgni´ciu st´˝enia:

a) 1,5 % V/V — dla nominalnej liczby Wobbego
wynoszàcej 25—35,

b) 1,0 % V/V — dla nominalnej liczby Wobbego
wynoszàcej 41,5—50;

5) ciep∏o spalania powinno wynosiç nie mniej ni˝:

a) 18 MJ/m3 — dla nominalnej liczby Wobbego 25,

b) 22 MJ/m3 — dla nominalnej liczby Wobbego 30,

c) 26 MJ/m3 — dla nominalnej liczby Wobbego 35,

d) 30 MJ/m3 — dla nominalnej liczby Wobbego 41,5,

e) 34 MJ/m3 — dla nominalnej liczby Wobbego 50.

2. Liczb´ Wobbego, o której mowa w ust. 1, okreÊ-
la si´ jako stosunek ciep∏a spalania, odniesionego do
jednostki obj´toÊci paliwa gazowego, do pierwiastka
kwadratowego jego g´stoÊci wzgl´dnej, w tych sa-
mych warunkach odniesienia.

3. Parametry okreÊlone w ust. 1 wynoszà:

1) dla procesu spalania:

a) ciÊnienie — 101,325 kPa,

b) temperatura — 298,15 K (25 °C);

2) dla pomiaru obj´toÊci:

a) ciÊnienie — 101,325 kPa,

b) temperatura — 273,15 K (0 °C).

4. Przedsi´biorstwo gazownicze wykonuje badania
poszczególnych parametrów jakoÊciowych, o których
mowa w ust. 1, w zakresie:

1) zawartoÊci siarkowodoru — raz na 12 miesi´cy;

2) zawartoÊci siarki ca∏kowitej — raz na 12 miesi´cy;

3) zawartoÊci par rt´ci — tylko dla z∏ó˝ paliwa gazo-
wego zawierajàcych rt´ç — raz na 6 miesi´cy;

4) stopnia nawonienia paliwa gazowego w sieci roz-
dzielczej — raz na 14 dni;

5) ciep∏a spalania — raz na 24 godziny.

§ 23. W razie zastrze˝eƒ dotyczàcych jakoÊci dostar-
czanych paliw gazowych, o której mowa w § 22, odbior-
ca mo˝e za˝àdaç wykonania badania ich jakoÊci w labo-
ratorium badawczym posiadajàcym akredytacj´ jed-
nostki certyfikujàcej, uzyskanà na zasadach i w trybie
okreÊlonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. Nr 166, poz. 1360,
z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 130, poz. 1188, Nr 170,
poz. 1652 i Nr 229, poz. 2275 oraz z 2004 r. Nr 70,
poz. 631, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 896 i 899 i Nr 96,
poz. 959).

§ 24. Przedsi´biorstwo gazownicze, w zakresie
standardów jakoÊciowych obs∏ugi odbiorców:

1) przyjmuje od odbiorców przez ca∏à dob´ zg∏osze-
nia i reklamacje dotyczàce dostaw paliw gazo-
wych z sieci;

2) bezzw∏ocznie przyst´puje do usuwania zak∏óceƒ
w dostarczaniu paliw gazowych, spowodowanych
nieprawid∏owà pracà sieci;

3) udziela odbiorcom informacji o przewidywanym
terminie wznowienia dostarczania paliw gazo-
wych, przerwanego z powodu awarii sieci;

4) powiadamia odbiorców o terminach i czasie trwa-
nia planowanych przerw w dostarczaniu paliw ga-
zowych w formie og∏oszeƒ prasowych, komunika-
tów radiowych lub telewizyjnych albo w inny spo-
sób zwyczajowo przyj´ty na danym terenie, lub in-
dywidualnych zawiadomieƒ pisemnych, telefo-
nicznych bàdê za pomocà innego Êrodka teleko-
munikacji, co najmniej na 14 dni przed datà plano-
wanej przerwy;

5) uwzgl´dnia propozycje odbiorcy dotyczàce prze-
biegu przy∏àcza i jego usytuowania, je˝eli propo-
zycja ta jest zgodna z obowiàzujàcymi przepisami
i warunkami przy∏àczenia;

6) odp∏atnie podejmuje stosowne czynnoÊci w sieci
w celu umo˝liwienia bezpiecznego wykonania
przez odbiorc´ lub inny podmiot prac w obszarze
tej sieci;

7) pokrywa koszty badaƒ, o których mowa w § 23,
oraz wyp∏aca odbiorcy odszkodowania w wysoko-
Êci ustalonej w taryfie lub umowie, w przypadku
stwierdzenia niezgodnoÊci jakoÊci paliw gazo-
wych, o której mowa w § 22;

8) nieodp∏atnie udziela informacji dotyczàcych rozli-
czeƒ oraz aktualnych taryf;

9) rozpatruje wnioski lub reklamacje odbiorcy
w sprawie rozliczeƒ i udziela odpowiedzi, nie póê-
niej ni˝ w terminie 14 dni od dnia z∏o˝enia wniosku
lub zg∏oszenia reklamacji, chyba ˝e w umowie
mi´dzy stronami okreÊlono inny termin.
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§ 25. 1. Po zakoƒczeniu dostarczania paliw gazo-
wych, a tak˝e w razie wymiany uk∏adu pomiarowego
w trakcie dostarczania paliw gazowych, przedsi´bior-
stwo gazownicze wydaje odbiorcy dokument zawiera-
jàcy dane identyfikujàce uk∏ad pomiarowy i stany
wskazaƒ liczyde∏ w chwili zakoƒczenia dostarczania
tych paliw lub demonta˝u uk∏adu pomiarowego.

2. Odbiorca mo˝e uczestniczyç przy odczycie wska-
zaƒ urzàdzenia pomiarowego przed jego demonta˝em.

§ 26. 1. Na ˝àdanie odbiorcy zaliczanego do I gru-
py przy∏àczeniowej przedsi´biorstwo gazownicze do-
konuje sprawdzenia prawid∏owoÊci dzia∏ania gazo-
mierza nie póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni od dnia zg∏osze-
nia ˝àdania.

2. Odbiorca ma prawo ˝àdaç laboratoryjnego
sprawdzenia prawid∏owoÊci dzia∏ania gazomierza. Ba-
danie laboratoryjne przeprowadza si´ w ciàgu 30 dni
od dnia poinformowania odbiorcy o wyniku spraw-
dzenia, o którym mowa w ust. 1.

3. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawi-
d∏owoÊci dzia∏ania gazomierza oraz badania laborato-
ryjnego tylko w przypadku, gdy w wyniku badania la-
boratoryjnego nie stwierdzono nieprawid∏owoÊci
w dzia∏aniu gazomierza.

4. W ka˝dym przypadku stwierdzenia nieprawid∏o-
woÊci w dzia∏aniu gazomierza przedsi´biorstwo ga-
zownicze dokonuje korekty uprzednio wystawionych
faktur, na zasadach i w terminach okreÊlonych w tary-
fach.

§ 27. W stosunku do odbiorców zaliczanych do
II grupy przy∏àczeniowej szczegó∏owe wymagania
i obowiàzki stron dotyczàce uk∏adu pomiarowego
okreÊla umowa sprzeda˝y paliw gazowych lub umowa
o Êwiadczenie us∏ugi przesy∏owej. 

Rozdzia∏ 7

Przepis przejÊciowy i koƒcowy

§ 28. Warunki przy∏àczenia okreÊlone przed dniem
wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia zachowujà wa˝noÊç
przez okres w nich oznaczony, o ile nie sà sprzeczne
z przepisami niniejszego rozporzàdzenia.

§ 29. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
w z. J. Piechota
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