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1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.Niniejsza Taryfa Sprzedawcy została ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne Fortum Marketing and Sales
Polska S.A. z siedzibą w Gdańsku (dalej w treści jako „Sprzedawca”) i jest stosowana do prowadzenia rozliczeń
z odbiorcami końcowymi, należącymi do grupy odbiorców, dla której - na podstawie przepisów ustawy Prawo
Energetyczne - Sprzedawca nie ma obowiązku stosowania zbioru cen i stawek opłat zatwierdzonego przez Prezesa
Urzędu Regulacji Energetyki. Niniejszy dokument jest Taryfą Sprzedawcy zgodną z definicją zawartą w Rozdziale
I pkt 2 OWU w odniesieniu do ww. odbiorców.
1.2.Ceny i stawki opłat zawarte w niniejszej Taryfie Sprzedawcy znajdują zastosowanie do umów z odbiorcami
zawartych do dnia publikacji kolejnej Taryfy Sprzedawcy dla grupy odbiorców, o której mowa powyżej, na stronie
internetowej Sprzedawcy: www.fortum.pl.
1.3.Taryfa Sprzedawcy zawiera:
a) grupy taryfowe i szczegółowe kryteria kwalifikowania odbiorców do tych grup,
b) ceny za gaz wysokometanowy zwany dalej „gazem”,
c) stawki opłat abonamentowych.
1.4.Ustalone w Taryfie Sprzedawcy ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), który będzie
doliczany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.5.Ustalone w Taryfie Sprzedawcy ceny i stawki opłat nie zawierają podatku akcyzowego. W przypadku, gdy po
stronie Sprzedawcy powstanie obowiązek uiszczenia podatku akcyzowego w związku ze sprzedażą paliwa
gazowego realizowanego na rzecz odbiorcy z tytułu Umowy, cena widoczna w Taryfie Sprzedawcy ulegnie
powiększeniu o kwotę równą wysokości obowiązku podatkowemu powstałego po stronie Sprzedawcy.
1.6.Brak dostarczenia prawidłowo wypełnionego pod względem formalnym i podpisanego przez odbiorcę oświadczenia
o sposobie wykorzystania nabywanych wyrobów gazowych przez danego odbiorcę w danym PZO stanowiącego
załącznik do Umowy jest równoznaczne z tym, że odbiorca w danym PZO zużywa gaz na cele opałowe nie
podlegające zwolnieniu z podatku akcyzowego tj. podatek akcyzowy zostanie naliczony zgodnie obowiązującym
prawem w tym zakresie w wysokości określonej dla gazu zużywanego do celów opałowych nie objętych
zwolnieniem przedmiotowym i podmiotowym.
1.7.Dla wszystkich odbiorców zamawianie mocy oraz odczyty wskazań układów pomiarowych dokonywane są
z zaokrągleniem do 1 kWh lub do 1kW.
1.8.W rozliczeniach z odbiorcami pobierającymi gaz na podstawie umowy kompleksowej, zastosowanie znajdują
również Taryfy OSD lub OSP, do których sieci odbiorca jest przyłączony.
1.9.Rozliczeń za dostarczony gaz dokonuje się na podstawie iloczynu ilości dostarczonego gazu ustalonych
w jednostkach objętości (m3) oraz współczynnika konwersji określonego zgodnie z pkt. 1.10.
1.10.Współczynnik konwersji stanowi iloraz ciepła spalania 1 m3 i liczby 3,6. Współczynnik konwersji dla odbiorców
o mocy umownej nie większej niż 110 kWh/h ustalany jest na podstawie średniej arytmetycznej opublikowanych
wartości ciepła spalania na stronach internetowych OSP lub OSD, do sieci którego odbiorca jest przyłączony
dla poszczególnych miesięcy, z liczby miesięcy odpowiadającej liczbie miesięcy okresu rozliczeniowego, natomiast
dla odbiorców o mocy umownej większej niż 110 kWh/h na podstawie wartości ciepła spalania opublikowanej na
stronach internetowych przez OSP lub OSD, do którego sieci odbiorca jest przyłączony, ustalonej dla okresu
rozliczeniowego.
1.11.Ilekroć w Taryfie Sprzedawcy 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
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale zastosowanie mają definicje zawarte w Umowie i załącznikach do
niej, a następnie w przepisach prawa.
2.1.Odczyt odbiorcy – odczyt wskazania Układu pomiarowego dokonany przez odbiorcę i przekazany Sprzedawcy
przez odbiorcę w terminie i na zasadach określonych w Taryfie.
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2.2.Odczyt OSD / OSP – odczyt wskazania Układu pomiarowego przekazany Sprzedawcy przez OSD/OSP.
2.3.Odczyt sprawdzający – odczyt wskazania Układu pomiarowego dokonany przez Sprzedawcę w celu weryfikacji
Odczytu odbiorcy.
2.4.Okres rozliczeniowy – ustalony w Taryfie OSD/OSP i/lub w Umowie przedział czasowy będący podstawą
do rozliczania odbiorcy za dostarczony gaz odpowiadający okresowi pomiędzy kolejnymi Odczytami OSD/OSP., a
w przypadku odbiorców dokonujących Odczytu odbiorcy, okresowi pomiędzy terminami, w których powinny być
dokonane Odczyty odbiorcy, przy czym nie wyklucza to uwzględniania przez Sprzedawcę Odczytów OSD w celu
ustalania wysokości należności obciążających odbiorców dokonujących tych odczytów.

3. OGÓLNE ZASADY DOSTARCZANIA GAZU.
3.1. Za dostarczony gaz odbiorcy rozliczani są według cen i stawek opłat właściwych dla grup taryfowych zawartych w
niniejszej Taryfie Sprzedawcy, do których są zakwalifikowani odrębnie dla każdego PZO, z którego pobierają ten
gaz. Za usługi przesyłania i dystrybucji gazu odbiorcy są rozliczani według stawek opłat oraz warunków ich
stosowania wynikających z taryfy OSD lub OSP, do których sieci odbiorca jest przyłączony w danym PZO.

4. ZASADY KWALIFIKACJI ODBIORCÓW DO GRUP TARYFOWYCH.
4.1.Podział odbiorców na grupy taryfowe na potrzeby rozliczeń za gaz dokonywany jest według następujących
kryteriów:
4.1.1.Wielkości Mocy umownej [b],
4.1.2.Systemu rozliczeń [c]- według częstotliwości rozliczeń odbiorców pobierających gaz w ilościach do 110
kWh/h,
4.1.3.Cel zużycia gazu [d],
które z wyłączeniem pkt. 4.1.2 i 4.1.3 są zawarte w Umowie.
4.2.W oparciu o kryteria podziału Odbiorców określone w pkt. 4.1. ustala się następujące grupy taryfowe:
Grupa
taryfowa

Moc umowna
[b] (kWh/h)

B.12
B.6

b≤110
b≤110

System
Rozliczeń [c]
Liczba
odczytów OSD /
OSP w roku
12
6 oraz 9

B.2

b≤110

2

B.1
C
D
E

b≤110

1

110<b≤710
710<b≤6580
b>6580

12
12
12

Cel Zużycia gazu [d]

Inny niż na potrzeby gospodarstwa
domowego

Kwalifikacja odbiorców do grup taryfowych oznaczonych symbolem B następujące na podstawie liczby Odczytów
OSD, z zastrzeżeniem, że jeżeli odbiorca będzie dostarczał Sprzedawcy miesięczne Odczyty odbiorcy to zostanie
on zakwalifikowany do grupy taryfowej B.12.
4.3.Kwalifikacja odbiorców do grup taryfowych przebiega na podstawie zamówień Mocy umownych, składanych w
Umowie. Odbiorca może ubiegać się o zmianę Mocy umownej. Na zmianę Mocy umownej musi wyrazić zgodę
właściwy Operator i Sprzedawca.
4.4.Odczyt odbiorcy jest dokonywany na ostatni dzień każdego Miesiąca gazowego, przy czym Odczyt odbiorcy winien
być przekazany Sprzedawcy do 5-go dnia po dniu, w którym miał być wykonany.
4.5.Podział odbiorców na grupy taryfowe na potrzeby rozliczeń za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji
dokonywany jest według kryteriów zawartych w taryfie OSP lub OSD, do którego sieci jest przyłączone dany PZO
odbiorcy.
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5. ZASADY ROZLICZANIA ODBIORCÓW.
5.1.Sprzedawca sprzedaje gaz na podstawie Umowy zawartej z odbiorcą.
5.2.Sprzedawca dokonuje rozliczeń za dostawę gazu na podstawie wskazań Układu pomiarowego w odpowiednich
Okresach rozliczeniowych.
5.3.Zasady rozliczeń za dostawę gazu:
5.3.1.Opłatę z tytułu sprzedaży gazu oblicza się według wzoru:
O=C*Q/100 +Sa*k
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
O
C
Q
Sa
k

- opłata z tytułu sprzedaży gazu w [zł],
- cenę gazu w [gr/kWh],
- ilość energii zawartej w odebranym gazie [kWh],
- stawkę opłaty abonamentowej w [zł/miesiąc],
- liczbę miesięcy w okresie rozliczeniowym.

Natomiast ilość energii Q [kWh] zawartej w odebranym gazie oblicza się według wzoru:
Q [kWh] = Q [m3] * Wk
gdzie:
Q [m3]
- ilość gazu [m3],
Wk
- współczynnik konwersji, o którym mowa w pkt. 1.10.
5.3.2.Odbiorca gazu, niezależnie od okresu rozliczeniowego, zobowiązany jest do zapłacenia na rzecz Sprzedawcy
miesięcznej opłaty abonamentowej.
5.3.3.Stawka opłaty abonamentowej zamieszczona w Rozdziale 6 Taryfy odnosi się do każdego PZO i pobierana
jest za każdy rozpoczęty Miesiąc gazowy.
5.3.4.W przypadku umowy kompleksowej, za usługę przesyłania lub dystrybucji pobiera się nadto opłaty ustalone
na podstawie stawek opłat przesyłowych lub dystrybucyjnych i warunków ich stosowania wynikających z
Taryfy OSP lub OSD i /lub IRiESD/IRiESP, do którego sieci Odbiorca w danym PZO jest przyłączony.
5.4.Sprzedawca przenosi na odbiorców opłaty poniesione w związku z niedotrzymaniem zgłoszeń zapotrzebowania na
gaz, w miejscach jego dostarczania, wynikające z działania lub zaniechania tych odbiorców.
5.5.W przypadku odbiorcy, którego instalacje zasilane są z kilku PZO, w każdym z nich jest on rozliczany odrębnie na
podstawie cen i stawek opłat właściwych dla grupy taryfowej, do której odbiorca w tym PZO został
zakwalifikowany zgodnie z Taryfą Sprzedawcy oraz w zakresie rozliczenia usługi przesyłania lub dystrybucji gazu
na podstawie stawek opłat przesyłowych lub dystrybucyjnych wynikających z Taryfy OSP lub OSD i /lub
IRiESD/IRiESP.
5.6.W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazań Układu pomiarowego, ilość pobranego przez odbiorcę
gazu ustalana jest zgodnie z zasadami zawartymi w Taryfie OSP lub OSD lub IRiESP/IRiESD, do której odbiorca
jest przyłączony.
5.7.Odbiorca korzystający z Odczytu odbiorcy jest zobowiązany udostępnić gazomierz do Odczytu sprawdzającego,
który może być przeprowadzony do 10 dnia od upływu terminu, w którym powinien być dokonany Odczyt odbiorcy.
Odczyt sprawdzający może być dokonany także po tym terminie, jeżeli z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy,
do Odczytu sprawdzającego w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie doszło.
5.8.W przypadku odbiorców dokonujących Odczytu odbiorcy, Sprzedawca po otrzymaniu odczytu od OSD dokona
weryfikacji ilości otrzymanych na podstawie Odczytów odbiorcy. Po dokonaniu weryfikacji Sprzedawca dokona
ostatecznego rozliczenia zgodnie z otrzymanym odczytem od OSD uwzględniają wcześniej otrzymane Odczyty
odbiorcy.
5.9.Przekazywanie Odczytów Odbiorcy następuje w formie elektronicznej w sposób dopuszczony do stosowania przez
Sprzedawcę z uwzględnieniem wymaganych danych.
5.10.Sprzedawca obciąża Odbiorcę opłatami przewidzianymi w Taryfie OSP lub OSD, do którego sieci Odbiorca jest
przyłączony lub w IRiESD, lub IRiESP tego OSP lub OSD, w tym opłatami dystrybucyjnymi, opłatami za
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przekroczenie Mocy umownej, opłatami z tytułu niedostosowania się przez Odbiorcę do ograniczeń
wprowadzonych przez Operatora oraz innymi opłatami ustalonymi w Taryfie Operatora lub IRiESD, lub IRIESP.

6. WYSOKOŚĆ CEN GAZU I STAWEK OPŁATY ABONAMENTOWEJ
Ceny za gaz [gr/kWh]
Grupa
taryfowa
C
D
E
B.12
B.6
B.2
B.1

Od 01.01.2017
do 30.09.2017

Od 01.10.2017
do 31.12.2017

Od 01.01.2018
do 31.12.2018

Od 01.01.2019
do 31.12.2019

Od 01.01.2020
do 31.12.2020

Od 01.01.2021 do
31.12.2021 i w
późniejszych okresach

11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000
11,000

13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500
13,500

14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000
14,000

14,500
14,500
14,500
14,500
14,500
14,500
14,500

15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000
15,000

Stawki opłaty abonamentowej [zł/miesiąc]
Grupa
taryfowa
C
D
E
B.12
B.6
B.2
B.1

Od 01.01.2017
do 30.09.2017

Od 01.10.2017
do 31.12.2017

Od 01.01.2018
do 31.12.2018

Od 01.01.2019
do 31.12.2019

Od 01.01.2020
do 31.12.2020

Od 01.01.2021 do
31.12.2021 i w
późniejszych okresach

130,00
150,00
300,00
17,60
8,00
7,00
6,00

130,00
150,00
300,00
17,60
8,00
7,00
6,00

130,00
150,00
300,00
17,60
8,00
7,00
6,00

130,00
150,00
300,00
17,60
8,00
7,00
6,00

130,00
150,00
300,00
17,60
8,00
7,00
6,00

130,00
150,00
300,00
17,60
8,00
7,00
6,00
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