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Dotyozy:
Inforniacji w sprawie stosowania w rozliczeniach pomiçdzy OSD a Sprzcdawc4
uslugi kompleksowej w ramach Ceneralnej Umowy Dystrybucji dia uslugi
kompleksowej (CUD-K) postanowieñ Tary~ dia energii elektrycznej TAURON
Dystrybucja SA (Taryfa OSD).

Rea1izuj~c postanowienia § 10 ,,Rozliczenia fmansowe i fakturowanie” umowy GUD-K,
w tym ust. 1, który stanowi, ±e Rozliczenia za .~wiadczone przez OSD uslugi dystrybucji,
o któtych mowa w §‘ 2 us!. I Umowy, dokonywane sq na podsiawie stawek oplat I zasad ich
stosowania okreilonych w Taryjie OSD, z uwzglçdnieniem uznanych przez 0813 bonf/ikat,
a tak~e z uwagi na zapisy Zalqçznika nr 1 do Umowy GUD-K okreMajftce ,,Zasady
i warunki áwiadezenia uslug dystrybucji URD przyl4czonym do sieci OSD (WUD)”
informujemy, ~e Sprzedawca uslugi kompleksowej bçdzie obci4±any w rO7IiC7efliaCh
z TAURON Dystrybucja SA, wszystkimi oplatami wynikaj4cymi z Taryfy OSD za
wyj~tkiem oplat za:
-

a) przylftczanie odbiorcy do sieci (punkt 5. Tary1~’ OSD),
b) uslugi wykonywane na dodatkowe ziecenie Odbiorcy (punlct 6. Taryf~’ OSD),
c) nielegalne pobieranie energii (punkt 7. Taryf~’ OSD),
Wymienione w puntach a), b) A c) oplaty rozliczane bçd4 przez TAURON Dystrybucja SA
bezpo~rednio z Odbiorcami energii elektrycznej.
2.

Odbiorca m&e zlecaó wykonanie uslug, wykonywanych na dodatkowe ziecenie (pkt. 6.
Taryf~’ OSD) talde poprzez pelnomoenika, którym mcáe bye tak±e Sprzedawca. Je~eIi
ziecenie od Odbiorcy na wykonanie przez OSD uslugi zostalo zlo±one za po~rednictwem
Sprzedawcy, wówczas ziecenie takie powinno w swej tre~ci zawieraC zapis, z ktOrego
jednoznacznie wynika, ~e Sprzedawca ma w tym zakresie odpowiednie pe]nomocnictwo
i dziala w imieniu I na rzecz Odbiorcy, oraz w konsekwencji, ~e to odbiorca zieca dank
uslugç do OSD ito Odbiorca zobowi4zuje sic do zaplaty za tq, uslugc.

3.

Oplatq, za wznowienie dostarczania energii elektrycznej po wstrzymaniu jej dostaw,
okre~lon4 w p-kcie 3.3.22. Taryi~’ OSD, bçdzie obci4~ony Sprzedawca zawsze, gdy
wstrzymanie nastqpilo na wniosek Sprzedawcy.
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Nale±y bowiem zauwa±yá, i~ koszty wznowienia dostarezania ponoszone sa~ przez OSD.
Koszt ten OSD ma pokryty przez taryfç w ten sposób, i± Taryf’a OSD przewiduje oplaty za
wznowienie dostarezania energii elektrycznej p0 jej wstrzymaniu. Jednocze~nie prawo do
wstrzymania przystuguje zarówno OSD jak i Sprzedawcy. Zatem je~eIi Sprzedawca
podejmie deeyzje o skorzystaniu z tego prawa, to powinien zwrócié OSD poniesione przez
niego z tego tytulu koszty wg stawek zgodnie z Taryfq OSD.
-

4.

Rozliczenia URD w zakresie uslug dystrybueji prowadzone sq w okresach rozliczeniowych
okreMonyeh w Taryfie OSD tj. 1, 2 lub 6 miesiccznym oraz dodatkowo na obszarze
gliwickim 12 miesiccznym. Je~e1i okres rozliczeniowy jest dh~szy ni± miesiftc, w okresie
tym mogq bye pobierane oplaty w wysoko~ci okre~1onej na podstawie prognozowanego
zu±ycia energii w tym okresie. Sprzedawca informuje OSD o stosowanym dia danego URD
okresie rozliczen ustalonym w zawartej z tym URD umowie oraz okresie prognozowym.
TAURON Dystrybueja SA z uwagi na mo±1iwo~ci systemów informatycznych, umo~1iwia
obecnie zastosowanie w wybranych okresach rozliczeniowych nastçpujqce okresy
prognozowe:
• Okres rozliczeniowy sze~ciomiesiçczny z okresem prognozowym dwumiesiçcznym
(6m2);
• Okres
rozliczeniowy
dwumiesiçcznym (12m2)

dwunastomiesiçczny
z
okresem
wylqcznie na obszarze gliwickim.

prognozowym

Dia okresów rozliczeniowych 1 i 2 miesiçcznych, rozliczenia prowadzone sq tylko na
podstawie wskazan ukladów pomiarowo-rozliczeniowych.
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