
PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY 

1. Odbiorca przyłączony do sieci dystrybucyjnej OSD ma prawo do zmiany sprzedawcy paliwa gazowego.

2. Odbiorca nie ponosi wobec OSD żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem procesu zmiany sprzedawcy.

Procedura zmiany sprzedawcy trwa nie dłużej niż 21 dni od daty złożenia powiadomienia o zmianie sprzedawcy, tj.

prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD, przez Odbiorcę lub upoważnionego przez niego sprzedawcę do

OSD.

3. Inicjatorem zmiany sprzedawcy jest Odbiorca lub upoważniony przez Odbiorcę nowy sprzedawca.

4. Odbiorca dokonuje wyboru nowego sprzedawcy i zawiera z nim umowę kompleksową lub umowę sprzedaży paliwa

gazowego.

5. Odbiorca lub nowy sprzedawca działający z upoważnienia Odbiorcy wypowiada lub częściowo wypowiada umowę

sprzedaży lub umowę kompleksową dotychczasowemu sprzedawcy. Odbiorca lub nowy sprzedawca informuje

dotychczasowego sprzedawcę i OSD o dniu rozpoczęcia przez nowego sprzedawcę sprzedaży paliwa gazowego do

Odbiorcy. OSD informowany jest poprzez złożenie obowiązującego w OSD formularza PZD.

6. Rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji dla odbiorcy lub nowego sprzedawcy (na podstawie nowego PZD)

następuje z rozpoczęciem nowej doby gazowej następującej po dobie gazowej, w której nastąpiło rozwiązanie

umowy (PZD) z dotychczasowym sprzedawcą.

7. Procedura zmiany sprzedawcy następuje poprzez złożenie PZD, dlatego też odpowiednio nowy sprzedawca lub

Odbiorca, który przejął obowiązki transportowe paliwa gazowego do punktu wyjścia z sieci OSD, musi mieć zawartą

umowę dystrybucyjną z OSD i status ZUD. Umowa dystrybucyjna z OSD powinna zostać zawarta przed lub

równocześnie ze złożeniem PZD.

8. 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

złożyć PZD najpóźniej na 21 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego do Odbiorcy. W

PZD należy złożyć oświadczenie, iż Odbiorca zapewnił skuteczne całkowite lub częściowe rozwiązanie umowy

sprzedaży paliwa gazowego lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą na dzień rozpoczęcia

sprzedaży przez nowego sprzedawcę. Postanowienia pkt. 13 IRiESD stosuje się odpowiednio. Postanowień pkt.

12.3.3.4 IRiESD w zakresie przepustowości punktu wyjścia nie stosuje się.

9. W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z zawarciem umowy sprzedaży paliwa gazowego,

Odbiorca zobowiązany jest złożyć 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 zawiera umowę dystrybucyjną z OSD i uzyskuje status ZUD. Odbiorca powinien złożyć PZD najpóźniej na

21 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego do Odbiorcy. W PZD należy złożyć

oświadczenie, iż Odbiorca zapewnił skuteczne całkowite lub częściowe rozwiązanie umowy sprzedaży paliwa

gazowego lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą na dzień rozpoczęcia sprzedaży przez nowego

sprzedawcę. Postanowienia pkt. 13 IRiESD stosuje się odpowiednio. Postanowień pkt. 12.3.3.4 IRiESD w zakresie

przepustowości punktu wyjścia nie stosuje się.
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10. Dniem zmiany sprzedawcy jest dzień określony w zatwierdzonym przez OSD PZD. W przypadku, gdy OSD nie

zatwierdzi PZD złożonego przez ZUD, będącego nowym sprzedawcą lub Odbiorcą, OSD kontynuuje świadczenie

usługi dystrybucji do Odbiorcy na podstawie obowiązującego PZD przysługującego ZUD będącym dotychczasowym

sprzedawcą, z zastrzeżeniem pkt. 17.

11. PZD, o którym mowa w pkt. 8 i pkt. 9 dodatkowo powinno zawierać w szczególności:

11.1.  dane ZUD,

11.2.  datę, w której ma nastąpić rozpoczęcie sprzedaży paliwa gazowego przez nowego sprzedawcę i rozpocznie

się świadczenie usługi dystrybucji na podstawie nowego PZD, przy czym data ta nie może przypadać wcześniej 

niż:  

11.2.1. 21 dni licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD, 

11.2.2. przed rozwiązaniem umowy z dotychczasowym sprzedawcą. 

11.3.  nadany przez OSD numer identyfikacyjny punktu wyjścia i dokładny adres punktu poboru paliwa gazowego. 

12. PZD, o którym mowa odpowiednio w pkt. 8 i pkt. 9 rozpatrywane jest zgodnie z postanowieniami pkt. 13 IRiESD,

z zastrzeżeniem, że terminy, o których mowa w pkt. 13.3.4 IRiESD i pkt. 13.3.7 IRiESD wynoszą odpowiednio 7 dni.

W tym samym terminie, na podstawie postanowień odpowiednio umowy dystrybucyjnej lub IRiESD, OSD może

wezwać ZUD do zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego.

13. W przypadku gdy nie jest możliwe rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji w terminie wskazanym w PZD z

przyczyn leżących po stronie ZUD lub z przyczyn technicznych, w szczególności gdy termin wskazany przez ZUD nie

odpowiada wymogom określonym w pkt. 11.2, OSD wzywa ZUD do wskazania prawidłowej proponowanej daty

zmiany sprzedawcy

14. W terminie 7 dni od daty wpłynięcia kompletnego PZD, o którym mowa odpowiednio w pkt. 8 i pkt. 9 OSD

informuje nowego sprzedawcę o terminie rozpoczęcia realizacji PZD oraz dotychczasowego sprzedawcę o terminie

zakończenia realizacji PZD.

15. Z dniem rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego przez nowego sprzedawcę zamówiona moc umowna dla punktów

wyjścia WR oraz grupa taryfowa, według której OSD rozliczać będzie świadczenie usług dystrybucji dla punktów

wyjścia WR i WS 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.

16. Z dniem rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji na podstawie PZD nowego sprzedawcy lub Odbiorcy,

przepustowość punktu wyjścia wykorzystywana przez dotychczasowego sprzedawcę przysługuje odpowiednio

nowemu sprzedawcy lub Odbiorcy (ZUD).

17. W przypadku, gdy w toku weryfikacji PZD, o którym mowa odpowiednio w pkt. 8 i pkt. 9 OSD stwierdzi, że nowy

sprzedawca nie spełnia warunków świadczenia usług dystrybucji, a Odbiorca w gospodarstwie domowym rozwiązał

skutecznie umowę kompleksową z dotychczasowym sprzedawcą i nie ma możliwości zapewnienia sobie dostaw

paliwa gazowego od innych sprzedawców, zobowiązania w zakresie sprzedaży paliwa gazowego względem tego

Odbiorcy przejmuje sprzedawca z urzędu. OSD powiadamia Odbiorcę o przejęciu zobowiązań względem tego

Odbiorcy przez sprzedawcę z urzędu, chyba że Odbiorca dokonał wyboru innego sprzedawcy.

18. OSD w ramach procedury zmiany sprzedawcy dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu dokonania

rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z Odbiorcą.



19. Odczytu, o którym mowa w pkt. 18, OSD dokonuje w dniu ostatniego dnia obowiązywania PZD dotychczasowego

sprzedawcy. W przypadku braku możliwości dokonania tego odczytu, OSD dokonuje oszacowania ilości

odebranego paliwa gazowego.

20. Dane niezbędne do rozliczeń, o których mowa w pkt. 18 OSD przekazuje dotychczasowemu i nowemu sprzedawcy

w terminie 5 dni roboczych od dnia dokonania odczytu lub szacowania

21. Postanowienia niniejszej procedury stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy Odbiorca przyłączony do sieci

dystrybucyjnej OSD, odbierając paliwo gazowe w punkcie wyjścia typu WR, dokonuje zmiany sprzedawcy

polegającej na zawarciu kolejnej umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z kolejnym sprzedawcą

i jednoczesnym zmniejszeniu mocy umownej u ZUD będącego dotychczasowym sprzedawcą.

22. Schemat procesu zmiany sprzedawcy:
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