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

gazowego i nie ponosi z tego tytułu żadnych opłat. Odbiorca może dokonać zmiany 

sprzedawcy w terminie nie wcześniejszym niż 21 dni od daty złożenia do OSDW informacji 

o zawarciu nowej umowy sprzedaży paliwa gazowego. 

2. Proces zmiany sprzedawcy inicjuje odbiorca. W ramach procedury zmiany sprzedawcy 

dokonuje on wyboru nowego sprzedawcy i po rozwiązaniu umowy sprzedaży lub umowy 

kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą zawiera umowę sprzedaży lub umowę 

kompleksową z nowym sprzedawcą. Nowa umowa sprzedaży lub umowa kompleksowa 

powinna wejść w życie z dniem skutecznego rozwiązania umowy sprzedaży 

z dotychczasowym sprzedawcą.  

3. Odbiorca lub nowy sprzedawca działający z upoważnienia odbiorcy, informuje pisemnie 

OSDW o zawarciu nowej umowy sprzedaży na formularzu PZD – Zgłoszenie zmiany 

sprzedawcy, według wzoru opublikowanego na stronie internetowej OSDW, najpóźniej 21 dni 

przed planowanym dniem przejęcia przez niego obowiązku transportowego. 

4. W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje na skutek zawarcia przez odbiorcę umowy 

kompleksowej z ZUD będącym nowym sprzedawcą, ZUD ten składa PZD – Zgłoszenie zmiany 

sprzedawcy, na mocy którego usługa dystrybucji będzie świadczona do punktu wyjścia, 

w którym Paliwo gazowe odbierane jest przez odbiorcę dokonującego zmiany sprzedawcy. 

Zmiana sprzedawcy musi zawierać oświadczenie odbiorcy o rozwiązaniu umowy sprzedaży 

paliwa gazowego lub umowy kompleksowej z ZUD będącym dotychczasowym sprzedawcą na 

dzień rozpoczęcia sprzedaży przez ZUD będącego nowym sprzedawcą. 

5. W przypadku, gdy zmiana sprzedawcy następuje w związku z przejęciem obowiązku 

transportowania paliwa gazowego przez odbiorcę, odbiorca zawiera umowę dystrybucyjną 

z OSDW na transport paliwa gazowego do punktu wyjścia i składa PZD – Zgłoszenie zmiany 

sprzedawcy, na mocy którego usługa dystrybucji będzie świadczona do punktu wyjścia, 

w którym paliwo gazowe odbierane jest przez odbiorcę dokonującego zmiany sprzedawcy. 

W PZD – Zgłoszenie zmiany sprzedawcy odbiorca oświadcza, że rozwiązał umowę 

kompleksową lub umowę sprzedaży paliwa gazowego z dotychczasowym sprzedawcą na 

dzień rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji. 

6. Nowy sprzedawca lub odbiorca, który przejął obowiązki transportowe paliwa gazowego do 

punktu wyjścia z sieci dystrybucyjnej OSDW, musi mieć zawartą umowę o świadczenie usług 

przesyłania paliw gazowych z OSP (posiadać status ZUP), umowę o świadczenie usług 

dystrybucji z OSD oraz umowę dystrybucyjną z OSDW i posiadać status ZUD. Umowa 

dystrybucyjna z OSDW powinna zostać zawarta przed lub równocześnie ze złożeniem PZD – 

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy. 

7. Nowy sprzedawca lub odbiorca zawiera z OSD umowę dystrybucyjną oraz składa PZD, na 

mocy których usługi dystrybucji paliwa gazowego będą świadczone do punktu wejścia, 

w którym paliwo gazowe jest dostarczane do sieci OSDW, w celu jego dostarczenia 

do odbiorcy, dokonującego zmiany sprzedawcy – zgodnie z obowiązującą IRiESD OSDW.  
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8. W przypadku, gdy nowy  sprzedawca lub odbiorca, posiada już umowę dystrybucyjną 

z OSDW, na okoliczność zmiany sprzedawcy zawierany jest stosowny aneks. 

9. Dniem zmiany sprzedawcy jest dzień określony w zatwierdzonym przez OSDW, PZD – 

Zgłoszenie zmiany sprzedawcy. W przypadku, gdy OSDW nie zatwierdzi PZD – Zgłoszenie 

zmiany sprzedawcy złożonego przez ZUD, który jest nowym sprzedawcą lub odbiorcą, OSDW 

kontynuuje świadczenie usługi dystrybucji do odbiorcy na podstawie obowiązującego PZD 

przysługującego ZUD będącemu dotychczasowym sprzedawcą.  

10. OSDW rozpatruje PZD – Zgłoszenie zmiany sprzedawcy z uwzględnieniem: 

a) obowiązujących przepisów prawa; 

b) spełnienia przez ZUD warunków, o których mowa w części I pkt. 7.2 IRiESD OSDW oraz 

warunków finansowych określonych odpowiednio w Umowie dystrybucyjnej lub IRiESD 

OSDW. 

11. Rozpatrywanie PZD – Zgłoszenie zmiany sprzedawcy następuje dwuetapowo: 

a) etap I – weryfikacja formalna, polegająca na badaniu zgodności danych i informacji 

zamieszczonych w PZD – Zgłoszenie zmiany sprzedawcy oraz załączonych dokumentów 

z wymaganiami formalnymi ich dotyczącymi (w szczególności kompletności i poprawności 

danych oraz dokumentów); 

b) etap II – weryfikacja merytoryczna polegająca na ocenie, czy spełnione są warunki dla 

realizacji wnioskowanych w formularzu zmiany sprzedawcy usług. 

12. W przypadku braków formalnych lub błędów w PZD – Zgłoszenie zmiany sprzedawcy, OSDW,  

w terminie 5 dni od daty doręczenia formularza, wzywa ZUD do uzupełnienia braków lub 

usunięcia błędów, wskazując na piśmie lub elektronicznie istniejące braki lub błędy oraz 

wyznaczając ZUD 5-dniowy termin, na ich uzupełnienie lub usunięcie, liczony od daty 

doręczenia wezwania. 

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

IRiESD OSDW, OSDW może wezwać ZUD do zwiększenia wartości zabezpieczenia 

finansowego. 

13. W przypadku, gdy nie jest możliwe rozpoczęcie świadczenia usług dystrybucji w terminie 

wskazanym w PZD – Zgłoszenie zmiany sprzedawcy z przyczyn leżących po stronie ZUD, 

w szczególności, gdy termin wskazany przez ZUD nie odpowiada wymogom określonym 

w pkt. 1, OSD wzywa ZUD do wskazania prawidłowej proponowanej daty zmiany sprzedawcy.  

14. Jeżeli ZUD nie prześle prawidłowo wypełnionego lub uzupełnionego PZD – Zgłoszenie zmiany 

sprzedawcy w terminie wymienionym w pkt. 12 - zgłoszenie zmiany sprzedawcy zostanie 

odrzucone. 

15. Rozpatrywanie PZD – Zgłoszenie zmiany sprzedawcy może zostać wstrzymane do czasu 

zwiększenia wartości zabezpieczenia finansowego na podstawie postanowień odpowiednio 

umowy dystrybucyjnej lub IRiESD OSDW. 

16. Zgłoszenie zmiany sprzedawcy może zostać odrzucone, jeżeli ZUD będący nowym 

sprzedawcą lub odbiorcą nie spełnia warunków finansowych określonych w umowie 

dystrybucyjnej i IRiESD OSDW. 
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17. W ciągu 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego PZD – Zgłoszenie zmiany 

sprzedawcy, OSDW przekazuje ZUD będącemu nowym sprzedawcą lub odbiorcą oraz ZUD 

będącemu dotychczasowym sprzedawcą informację o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu.  

Jednocześnie OSDW informuje ZUD będącego nowym sprzedawcą o terminie rozpoczęcia 

realizacji usługi dystrybucyjnej oraz ZUD będącego dotychczasowym sprzedawcą o terminie 

zakończenia realizacji przysługującego mu PZD.  

18. ZUD będący nowym sprzedawcą lub odbiorcą może wystąpić do OSD z wnioskiem 

o wycofanie zatwierdzonego PZD – Zgłoszenie zmiany sprzedawcy w przypadku, gdy 

odbiorca zrezygnuje ze zmiany sprzedawcy. Wniosek o wycofanie zatwierdzonego PZD – 

Zgłoszenie zamiany sprzedawcy nie może zostać złożony później, niż na 5 dni robocze przed 

dniem zmiany sprzedawcy wynikającym z zatwierdzonego PZD – Zgłoszenie zamiany 

sprzedawcy. 

19. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej procedurze, do formularza PZD – Zgłoszenie 

zmiany sprzedawcy zastosowanie mają odpowiednie postanowienia IRiESD OSDW. 

20. Zamówiona moc umowna dla punktów WR oraz grupa taryfowa, według której rozliczane jest 

w OSDW świadczenie usługi dystrybucyjnej do punktu wyjścia z systemu dystrybucyjnego 

OSDW dla danego odbiorcy, w przypadku zmiany sprzedawcy nie ulęgają zmianie. 

21. W dniu zmiany sprzedawcy OSDW dokonuje odczytu wskazań układu pomiarowego w celu 

dokonania rozliczeń dotychczasowego sprzedawcy z odbiorcą. 

22. W przypadku braku układu pomiarowego umożliwiającego rejestrację danych, odczyt powinien 

nastąpić nie później, niż w ciągu 5 dni roboczych od ostatniego dnia obowiązywania PZD ZUD 

będącego dotychczasowym sprzedawcą.  

23. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu urządzenia pomiarowego opisanego 

w punkcie 21  OSDW dokonuje szacowania ilości pobranego paliwa na dzień zmiany 

sprzedawcy, wg wzoru: 

 

VR =Vod + ΔV*LD1/LD2 

lub 

VR =Vod - ΔV*LD1/LD2 

gdzie: 

VR  –  wskazanie układu pomiarowego w dniu zmiany sprzedawcy 

Vod  –  wskazanie układu pomiarowego w dniu odczytu przed lub po dniu zmiany 

  sprzedawcy 

ΔV  –  zużycie paliwa gazowego pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami 

LD1 –  liczba dni od ostatniego odczytu do dnia zmiany sprzedawcy 

LD2 –  liczba dni pomiędzy dwoma ostatnimi odczytami 

 

24. OSDW przypisuje układ pomiarowo-rozliczeniowy danego odbiorcy do nowego sprzedawcy 

z dniem dokonania odczytu według punktów 21, 22 i 23. 

25. Wskazanie urządzenia pomiarowego na dzień zmiany sprzedawcy operator przekazuje 

dotychczasowemu oraz nowemu sprzedawcy w terminie do 5 dnia następnego miesiąca. 

Na tej podstawie dotychczasowy sprzedawca dokonuje rozliczenia końcowego odbiorcy. 


