załącznik nr 1. do raportu
WYKAZ ZAKWESTIONOWANYCH POSTANOWIEŃ WZORCÓW UMOWNYCH ORAZ STWIERDZONYCH
NARUSZEŃ PRZEPISÓW - PRZEDSIĘBIORSTWA Z GRUPY PGNIG

1

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

1.

Wielkopolska Spółka
Gazownictwa
Sp. z o.o.
Poznań
(2 wzorce umów)

„Umowa o świadczenie usług dystrybucji
paliwa gazowego Nr ….”
(stosowana do 31.07.2012r.)

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru, poz. 353

postępowanie zik

pkt 9 ust. 1
„(…) sprawy sporne wynikające z Umowy
będą rozpatrywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla siedziby OSD”
„Umowa nr … o przyłączenie do sieci
gazowej” dla grupy B I
§ 3 ust. 2 lit. d
„Do obowiązków Podmiotu należy: (…)
zwrotne przesłanie do Przedsiębiorstwa
gazowniczego
podpisanej
umowy
o
przyłączenie w terminie do dnia ……. W
przypadku
nie
zachowania
terminu
określonego w zdaniu poprzednim umowę
uznaje się za niezawartą.”

§ 6 ust. 3 lit d. i e .
„W sprawach nieuregulowanych umową
zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności: (…) d) Taryfa
Przedsiębiorstwa
gazowniczego
Na
Świadczenie
Usług
Dystrybucji
Paliw

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 3
uokik

2

zwrot w terminie podpisanej umowy
jest
jednym
z
obowiązków
konsumenta, a zatem w przypadku
zwłoki
przedsiębiorca
powinien
wezwać konsumenta do doręczenia
umowy w dodatkowym terminie

nieuczciwa praktyka rynkowa taryfa
oraz IRiESD nie są źródłem prawa
(przepisami), sa tylko wzorcami umów
zatwierdzanymi decyzjami Prezesa URE

pozew

postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

Naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 885

postępowanie zik

Gazowych,
e)
Instrukcja
Ruchu
i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IREiSD)
Przedsiębiorstwa gazowniczego
„Umowa nr … o przyłączenie do sieci
gazowej” dla grupy B II
§ 2 ust. 3 in fine
„W przypadku zmiany stawku podatku VAT
po dniu zawarcia niniejszej umowy,
wysokość opłaty za przyłączenie brutto
ulegnie odpowiedniej zmianie”
§ 3 ust. 2 lit. d
„Do obowiązków Podmiotu należy: (…)
zwrotne przesłanie do Przedsiębiorstwa
gazowniczego
podpisanej
umowy
o
przyłączenie w terminie do dnia ……. W
przypadku
nie
zachowania
terminu
określonego w zdaniu poprzednim umowę
uznaje się za niezawartą.”

§ 6 ust. 3 lit. d i e
„W sprawach nieuregulowanych umową
zastosowanie mają obowiązujące przepisy
prawa, a w szczególności: (…) d) Taryfa
Przedsiębiorstwa
gazowniczego
Na
Świadczenie
Usług
Dystrybucji
Paliw
Gazowych,
e)
Instrukcja
Ruchu
i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IREiSD)
Przedsiębiorstwa gazowniczego

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 3
uokik

3

zwrot w terminie podpisanej umowy
jest
jednym
z
obowiązków
konsumenta, a zatem w przypadku
zwłoki
przedsiębiorca
powinien
wezwać konsumenta do doręczenia
umowy w dodatkowym terminie

nieuczciwa praktyka rynkowa
taryfa oraz IRiESD nie są źródłem
prawa (przepisami), są tylko wzorcami
umów
zatwierdzanymi
decyzjami
Prezesa URE

pozew

postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

Pomorska Spółka
Gazownictwa
Sp. z o.o.
Gdańsk
(3 wzorce umowy)

Umowy o przyłączenie do sieci gazowej
dla grupy przyłączeniowej B podgrupa I,
(stosowane w okresach:
1) 22.11.2011r. – 17.04.2012r. oraz
2) od 17.04.2012r.)
§ 2 ust. 3
„Wysokość opłaty wskazanej w ust. 2
ulegnie zmianie w przypadku, gdy
rzeczywista długość przyłącza gazowego
będzie inna niż zakładana w warunkach
przyłączenia. Ostateczna wysokość opłaty
za przyłączenie do sieci gazowej wyliczona
zostanie dla rzeczywistej długości przyłącza
na podstawie protokołu rozruchu i ruchu
próbnego sieci”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty przyłączeniowej bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej
wskutek
zmian
parametrów realizowanego przyłącza
(długości przyłącza) – brak we wzorcu
postanowienia
umożliwiającego
rozwiazanie umowy

pozew

§ 5 ust. 7 lit. c)
„Przedsiębiorstwo
Gazownicze
jest
uprawnione do przedłużenia terminu, o
którym mowa w § 1 ust. 4, zaś Podmiot jest
uprawniony do przedłużenia terminu, o
którym mowa w § 3 ust. 3 w przypadku: c)
wystąpienia
niekorzystnych
warunków
atmosferycznych
uniemożliwiających
wykonanie przyłączenia, a w szczególności
prac ziemnych z powodu zamarznięcia
gruntu, prac montażowych z powodu
spadku temperatury zewnętrznej poniżej
0°C”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 883,
1252

postępowanie zik

2

4

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 7 ust. 4
„W sprawach nieuregulowanych niniejszą
umową mają zastosowanie obowiązujące
przepisy prawa, a w szczególności: (…)
obowiązująca taryfa dla usługi dystrybucji
gazu wysokometanowego”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 3
uokik

nieuczciwa praktyka rynkowa
taryfy
nie
są
źródłem
prawa
(przepisami), są tylko wzorcami umów
zatwierdzanymi decyzjami Prezesa URE

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 883,
1252

postępowanie zik

3.

Dolnośląska Spółka
Gazownictwa
Sp. z o.o.
Wrocław
(9 wzorców umowy)

I. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
dla Klientów zaliczanych do grupy
przyłączeniowej
B
podgrupy
I
(dokumentacja projektowa i roboty
budowlane realizowane przez DSG Sp. z
o.o.)” (stosowana w okresie 30.09.2010r.
– 13.06.2012r.)
II.
Umowa o przyłączenie do sieci
gazowej dla Klientów zaliczanych do
grupy przyłączeniowej B podgrupy I
(dokumentacja projektowa realizowana
przez
Klienta,
roboty
budowlane
realizowane przez DSG Sp. z o.o.),
(stosowana w okresie 30.06.2010r. –
13.06.2012r.)
§ 1 ust. 5 lit. c)
„Termin przyłączenia, o którym mowa w
ust. 4, może ulec zmianie, w następujących
przypadkach:
c) wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających terminowe wykonanie
robót przyłączeniowych”.

5

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 2 ust. 2 zd. 2 i 3
„Opłata za przyłączenie wynosi (z
zastrzeżeniem ust. 3) …… zł (słownie: ……).
Do opłaty doliczony zostanie obowiązujący
podatek od towarów i usług VAT.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
postanowieniem z Rejestru poz. 885

§ 6 ust. 3
„Wszelką korespondencję dotyczącą umowy
każda ze stron będzie kierowała na adres
drugiej strony określony w jej wstępie, a w
przypadku gdy adres ten ulegnie zmianie po
podpisaniu umowy, strona zmieniająca
adres zobowiązana jest w terminie siedmiu
dni od jego zmiany powiadomić drugą
stronę na piśmie, pod rygorem doręczenia
jej korespondencji na adres dotychczasowy
ze skutkiem doręczenia”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

postępowanie zik

§ 6 ust. 5
„Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na
tle realizacji umowy, strony będą starały
się załatwić ugodowo, a jeżeli to nie będzie
możliwe będą one podlegały rozpoznaniu
przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla obiektu przyłączanego do sieci gazowej
na podstawie niniejszej umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 23 k.c.

klauzula prorogacyjna, klauzula forum
–
nie
wpisana
do
Rejestru
niedozwolonych
postanowień
umownych

pozew

6

z

postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

III. Umowa o przyłączenie do sieci
gazowej dla Klientów zaliczanych do
grupy przyłączeniowej B podgrupy I
(dokumentacja projektowa i roboty
budowlane realizowane przez DSG Sp. z
o.o.) ( stosowana od 13.06.2012r.)
§ 1 ust. 5 lit. c)
„Termin przyłączenia, o którym mowa w
ust. 4, może ulec zmianie, w następujących
przypadkach:
c) wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających terminowe wykonanie
robót
przyłączeniowych,
to
jest
temperatury powietrza poniżej 00 Celsjusza
lub opadów atmosferycznych - trwających
ponad pięć dni”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 883,
1252

§ 2 ust. 2 zd. 2 i 3
„Opłata za przyłączenie wynosi (z
zastrzeżeniem ust. 3) zł (słownie: ). Do
opłaty doliczony zostanie obowiązujący
podatek od towarów i usług VAT.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
postanowieniem z Rejestru poz. 885

§ 6 ust. 5
„Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na
tle realizacji umowy, strony będą starały
się załatwić ugodowo, a jeżeli to nie będzie
możliwe będą one podlegały rozpoznaniu
przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla obiektu przyłączanego do sieci gazowej
na podstawie niniejszej umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 23 k.c.

klauzula prorogacyjna, klauzula forum
–
nie
wpisana
do
Rejestru
niedozwolonych
postanowień
umownych

7

z

postępowanie zik

postępowanie zik

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 1 ust. 5 lit. c)
„Termin przyłączenia, o którym mowa w
ust. 4, może ulec zmianie, w następujących
przypadkach:
c) wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających terminowe wykonanie
robót
przyłączeniowych,
to
jest
temperatury powietrza poniżej 00 Celsjusza
lub opadów atmosferycznych - trwających
ponad pięć dni”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 883,
1252

§ 2 ust. 2 zd. 2 i 3
„Opłata za przyłączenie wynosi (z
zastrzeżeniem ust. 3) zł (słownie: ). Do
opłaty doliczony zostanie obowiązujący
podatek od towarów i usług VAT.”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniem z Rejestru poz. 885

IV. Umowa o przyłączenie do sieci
gazowej dla Klientów zaliczanych do
grupy przyłączeniowej B podgrupy I
(dokumentacja projektowa realizowane
przez
Klienta,
roboty
budowlane
realizowane przez DSG Sp. z o.o.),
(stosowana od 13.06.2012r.)

§ 5 ust. 5
„W przypadku niezrealizowania przez
Klienta dokumentacji projektowej dla
zakresu rzeczowego, o którym mowa w pkt.
... warunków przyłączenia, w terminie
określonym w § 3 ust. 2 pkt a) niniejsza
umowa wygaśnie”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

8

wykonanie w terminie dokumentacji
projektowej przyłączenia jest jednym z
obowiązków konsumenta, a zatem w
przypadku zwłoki w tym zakresie
przedsiębiorca
powinien
wezwać
konsumenta
do
wykonania
dokumentacji
projektowej
w

postępowanie zik

postępowanie zik

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

dodatkowym terminie
§ 6 ust. 5
„Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na
tle realizacji umowy, strony będą starały
się załatwić ugodowo, a jeżeli to nie będzie
możliwe będą one podlegały rozpoznaniu
przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla obiektu przyłączanego do sieci gazowej
na podstawie niniejszej umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 23 k.c.

klauzula prorogacyjna, klauzula forum
–
nie
wpisana
do
Rejestru
niedozwolonych
postanowień
umownych

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniem z Rejestru poz. 885

pozew

V. Umowa o przyłączenie do sieci gazowej
dla Klientów zaliczanych do grupy
przyłączeniowej
B
podgrupy
I
(dokumentacja projektowa i roboty
budowlane realizowane przez Klienta),
(stosowana w okresie od 30.09.2010r. do
13.06.2012r.:
§ 2 ust. 2 zd. 2 i 3
„Opłata za przyłączenie wynosi (z
zastrzeżeniem ust. 3) …… zł (słownie: ……).
Do opłaty doliczony zostanie obowiązujący
podatek od towarów i usług VAT.
§ 5 ust. 3
„W przypadku niewykonania przez Klienta
odcinka gazociągu zasilającego, o którym
mowa w pkt. ... Warunków przyłączenia, w
terminie określonym w § 1 ust. 4 niniejszej
umowy, umowa wygaśnie”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

9

wykonanie
w
terminie
odcinka
gazociągu zasilającego jest jednym z
obowiązków konsumenta, a zatem w
przypadku zwłoki w tym zakresie
przedsiębiorca
powinien
wezwać
konsumenta do wykonania tego odcinka
gazociągu w dodatkowym terminie

postępowanie zik

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 6 ust. 3
„Wszelką korespondencję dotyczącą umowy
każda ze stron będzie kierowała na adres
drugiej strony określony wyżej, a w
przypadku gdy adres ten ulegnie zmianie po
podpisaniu umowy, strona zmieniająca
adres zobowiązana jest w terminie siedmiu
dni od jego zmiany powiadomić drugą
stronę na piśmie, pod rygorem doręczenia
jej korespondencji na adres dotychczasowy
ze skutkiem doręczenia”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

§ 6 ust. 5
„Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na
tle realizacji umowy, strony będą starały
się załatwić ugodowo, a jeżeli to nie będzie
możliwe będą one podlegały rozpoznaniu
przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla obiektu przyłączanego do sieci gazowej
na podstawie niniejszej umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 23 k.c.

klauzula prorogacyjna, klauzula forum
–
nie
wpisana
do
Rejestru
niedozwolonych
postanowień
umownych

VI. i VII. Umowy o przyłączenie do sieci
gazowej dla Klientów zaliczanych do
grupy przyłączeniowej B podgrupy I
(dokumentacja projektowa i roboty
budowlane realizowane przez Klienta),
(stosowane w okresach:
1) 13.06. – 11.07.2012r. oraz
2) od 11.07.2012r.)

10

postępowanie zik

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 2 ust. 2 zd. 2 i 3
„Opłata za przyłączenie wynosi (z
zastrzeżeniem ust. 3) zł (słownie ). Do
opłaty doliczony zostanie obowiązujący
podatek od towarów i usług VAT.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniem z Rejestru poz. 885

postępowanie zik

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty przyłączeniowej bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej
wskutek
zmian
parametrów realizowanego przyłącza
(długości przyłącza) – brak we wzorcu
postanowienia
umożliwiającego
rozwiazanie umowy

pozew

§ 5 ust. 4
„W przypadku niewykonania przez Klienta
zakresu rzeczowego związanego z realizacją
przyłączenia w terminie określonym w § 1
ust. 4 niniejsza umowa wygaśnie”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

wykonanie w terminie prac związanych
z realizacją przyłączenia jest jednym z
obowiązków konsumenta, a zatem w
przypadku zwłoki w tym zakresie
przedsiębiorca
powinien
wezwać
konsumenta do wykonania tych robót w
dodatkowym terminie

pozew

§ 6 ust. 5
„Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na
tle realizacji umowy, strony będą starały
się załatwić ugodowo, a jeżeli to nie będzie
możliwe będą one podlegały rozpoznaniu
przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla obiektu przyłączanego do sieci gazowej

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 23 k.c.

klauzula prorogacyjna, klauzula forum
–
nie
wpisana
do
Rejestru
niedozwolonych
postanowień
umownych

pozew

§ 2 ust. 3 (wzorca (stosowanego w okresie
1) 13.06. – 11.07.2012r)
„Opłata za przyłączenie może ulec zmianie,
jeżeli w trakcie realizacji umowy wystąpi
konieczność zmiany długości przyłącza,
mocy przyłączeniowej lub zastosowania
nieprzewidzianych
wcześniej,
ponadstandardowych
elementów
sieci
dystrybucyjnej lub urządzeń. Zmiana taka
nie wymaga aneksu do umowy”.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 1 ust. 5 lit. c)
„Termin przyłączenia, o którym mowa w
ust. 4, może ulec zmianie, w następujących
przypadkach:
c) wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających terminowe wykonanie
robót przyłączeniowych”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 883,
1252

§ 2 ust. 2 zd. 2 i 3
„Opłata za przyłączenie wynosi (z
zastrzeżeniem ust. 3) …… zł (słownie: ……).
Do opłaty zostanie doliczony obowiązujący
podatek od towarów i usług VAT.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
postanowieniem z Rejestru poz. 885

na podstawie niniejszej umowy”.

VIII.
Umowa o przyłączenie do sieci
gazowej dla Klientów zaliczanych do
grupy przyłączeniowej B podgrupy I
(pozataryfowa - z dopłatą), stosowana w
okresie 30.09.2010r. – 13.06.2012r.)
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 6 ust. 3
„Wszelką korespondencję dotyczącą umowy
każda ze stron będzie kierowała na adres
drugiej strony określony w jej wstępie, a w
przypadku gdy adres ten ulegnie zmianie po
podpisaniu umowy, strona zmieniająca
adres zobowiązana jest w terminie siedmiu
dni od jego zmiany powiadomić drugą
stronę na piśmie, pod rygorem doręczenia
jej korespondencji na adres dotychczasowy
ze skutkiem doręczenia”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

§ 6 ust. 5
„Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na
tle realizacji umowy, strony będą starały
się załatwić ugodowo, a jeżeli to nie będzie
możliwe będą one podlegały rozpoznaniu
przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla obiektu przyłączanego do sieci gazowej
na podstawie niniejszej umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 23 k.c.

klauzula prorogacyjna, klauzula forum
–
nie
wpisana
do
Rejestru
niedozwolonych
postanowień
umownych

IX.
Umowa o przyłączenie do sieci
gazowej dla Klientów zaliczanych do
grupy przyłączeniowej B podgrupy I
(pozataryfowa - z dopłatą), stosowana w
okresie od 13 czerwca 2012 r. do chwili
obecnej:
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 1 ust. 5 lit. c)
„Termin przyłączenia, o którym mowa w
ust. 4, może ulec zmianie, w następujących
przypadkach:
c) wystąpienia
niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających terminowe wykonanie
robót
przyłączeniowych,
to
jest
temperatury powietrza poniżej 00 Celsjusza
lub opadów atmosferycznych - trwających
ponad pięć dni”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 883,
1252

§ 2 ust. 2 zd. 3 i 4
„Opłata za przyłączenie wynosi (z
zastrzeżeniem ust. 3) zł (słownie: ). Do
opłaty zostanie doliczony obowiązujący
podatek od towarów i usług VAT.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
postanowieniem z Rejestru poz. 885

§ 6 ust. 5
„Ewentualne spory jakie mogą wyniknąć na
tle realizacji umowy, strony będą starały
się załatwić ugodowo, a jeżeli to nie będzie
możliwe będą one podlegały rozpoznaniu
przez sąd powszechny właściwy miejscowo
dla obiektu przyłączanego do sieci gazowej
na podstawie niniejszej umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 23 k.c.

klauzula prorogacyjna, klauzula forum
–
nie
wpisana
do
Rejestru
niedozwolonych
postanowień
umownych

4.

Karpacka Spółka
Gazownictwa
Sp. z o.o.
Tarnów
(20 wzorców umowy)

I.
„Umowa o świadczenie usług
dystrybucji paliwa gazowego” (stosowana
do 23.08.2012r.)
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

Pkt. 9.5.
„Z
zastrzeżeniem
bezwzględnie
obowiązujących
przepisów
prawa,
odpowiedzialność
OSD
z
tytułu
niewykonania Umowy lub nienależytego
wykonania Umowy, niezależnie od podstaw
dochodzenia roszczeń za wszelkie szkody,
ograniczona jest do wysokości 50 % wartości
jednomiesięcznych opłat za świadczoną
usługę dystrybucji paliwa gazowego”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
za
szkody
spowodowane
niewykonaniem
lub
nienależytym
wykonaniem
umowy
dystrybucji gazu do 50 % wartości
jednomiesięcznych opłat za świadczoną
usługę dystrybucji

pozew

Pkt. 10.3.
„Jeżeli w ciągi 30 dni (30) od daty
doręczenia wezwania do rozpoczęcia
negocjacji
Strony
nie
dojdą
do
porozumienia, wówczas sprawy sporne będą
rozpatrywane przez sąd powszechny
właściwy miejscowo dla OSD”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 353

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 353

postępowanie zik

II.
„Umowa o świadczenie usług
dystrybucji paliwa gazowego (stosowana
od 23.08.2012r.)
Pkt. 8.3.
„Jeżeli w ciągi 30 dni (30) od daty
doręczenia wezwania do rozpoczęcia
negocjacji
Strony
nie
dojdą
do
porozumienia, wówczas sprawy sporne będą
rozpatrywane przez właściwy dla OSD sąd
powszechny, chyba że sprawa będzie
należała do kompetencji Prezesa URE”.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty przyłączeniowej bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej w przypadku zmiany
zakresu rzeczowego przyłączenia lub
wystąpienia
nieprzewidzianych
warunków wykonania przyłączenia –
brak
we
wzorcu
postanowienia
umożliwiającego rozwiazanie umowy
przez konsumenta

pozew

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

postanowienie
zawiera
pojęcie
„urządzeń KSG”, którego zakres jest
nieostry i nieokreślony. Tym samym nie
wiadomo również jak szeroki jest
zakres odpowiedzialności konsumenta,
tzn. za jakie właściwie urządzenia
przedsiębiorstwa
ponosi
on
odpowiedzialność

pozew

III i IV. „Ogólne warunki umów
przyłączenie” (stosowane w okresach:
1) do 30.04.2012r. oraz
2) 1.05. – 30.11.2012r.)

o

§ II. ust. 6
„W przypadku wystąpienia konieczności
dokonania zmiany zakresu rzeczowego
przyłączenia
lub
wystąpienia
nieprzewidzianych warunków wykonania
przyłączenia
wysokość
opłaty
za
przyłączenie może ulec zmianie”.

§ V. ust. 1
„Podmiot ponosi odpowiedzialność za
nienaruszalność urządzeń KSG od chwili ich
zamontowania”.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ V. ust. 5 pkt. 5)
„KSG uprawniona jest do przedłużenia
terminu
zrealizowania
przyłączenia
określonego w Umowie, w przypadkach: (…)
5) wystąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiających dotrzymanie wymogów
technologii budowy gazociągów”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 883,
1252

§ VII. ust. 2
„W
przypadku
przyłączenia
innych
podmiotów do odcinka sieci gazowej
wybudowanej w ramach Umowy, Podmiot
nie może żądać od KSG zwrotu części
nakładów poniesionych na wykonanie
przyłączenia,
ani
też
innej
formy
odszkodowania”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

postanowienie przewiduje wyłączenie
możliwości żądania zwrotu części
nakładów
poniesionych
przez
konsumenta na realizację odcinka sieci
gazowej,
w
sytuacji
gdy
przedsiębiorstwo odniosło korzyści
związane z przyłączeniem nowych
odbiorców do odcinka sieci gazowej
wybudowanego kosztem konsumenta

§ VII. ust. 4
„Strony
wyłączają
wobec
siebie
uprawnienia do żądania odszkodowania w
części dotyczącej utraconych korzyści”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 2074,
2220

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa wyłącznie do szkody
rzeczywiście wyrządzonej przez niego
konsumentowi – do wartości nakładów
poniesionych przez konsumenta na
wybudowanie przyłączenia

§ VIII. ust. 4
„Stronie uprawnionej do rozwiązania
umowy, przysługuje odszkodowanie w
wysokości poniesionych nakładów”
w związku z § VIII. ust. 1 - 3
„Rozwiązanie
umowy
może
nastąpić
wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem
nieważności:
1.
za porozumieniem stron,
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty przyłączeniowej bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej w przypadku zmiany
zakresu rzeczowego przyłączenia lub
wystąpienia
nieprzewidzianych
warunków wykonania przyłączenia –
brak
we
wzorcu
postanowienia
umożliwiającego rozwiazanie umowy
przez konsumenta

pozew

2.
W przypadku, gdy prawnie nie
istnieje, możliwość udostępnienia OZG
nieruchomości, przez którą ma przebiegać
przyłączenie, KSG będzie uprawniony do
rozwiązania niniejszej umowy.
3.
Każda ze Stron uprawniona jest do
rozwiązania Umowy, jeżeli druga strona
dopuszcza się naruszenia zobowiazania, z
zagrożeniem,
że
w
wypadku
bezskutecznego upływu tego terminu
będzie uprawniona do rozwiązania umowy.
V.
„Ogólne
warunki
umów
o
przyłączenie”, (stosowane w okresach:
1) do 30.04..012 r. oraz
2) 1.05. – 30.11.2012r.)

§ II. ust. 6
„W przypadku wystąpienia konieczności
dokonania zmiany zakresu rzeczowego
przyłączenia
lub
wystąpienia
nieprzewidzianych warunków wykonania
przyłączenia
wysokość
opłaty
za
przyłączenie może ulec zmianie”.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ V. ust. 5 pkt. 4)
„KSG uprawniona jest do przedłużenia
terminu
zrealizowania
przyłączenia
określonego w Umowie, w przypadkach: (…)
4) wystąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiających dotrzymanie wymogów
technologicznych”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 883,
1252

postępowanie zik

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa wyłącznie do szkody
rzeczywiście wyrządzonej przez niego
konsumentowi – do wartości nakładów
poniesionych przez konsumenta na
wybudowanie przyłączenia

pozew

naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 885

postępowanie zik

§ VIII. ust. 3
„Jeżeli jedna ze Stron dopuszcza się
naruszenia zobowiązań wynikających z
Umowy, druga Strona może wyznaczyć jej
dodatkowy 21-dniowy termin na wykonanie
zobowiązania, z zagrożeniem, że w
wypadku bezskutecznego upływu tego
terminu będzie uprawniona do rozwiązania
Umowy. W takim przypadku Stronie
uprawnionej do rozwiązania umowy,
przysługuje odszkodowanie w wysokości
poniesionych nakładów”.
XII. „Umowa o przyłączenie do sieci
gazowej z realizacją przez klienta”
(stosowana do 30.04.2012r.)
§ 5 ust. 1 zd. 2
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT,
po dacie zawarcia niniejszej umowy, opłata
za przyłączenie zostanie opodatkowana
stawką podatku w wysokości obowiązującej
w dacie wykonania usługi, chyba że z
bezwzględnie obowiązujących przepisów
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 2074,
2220

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1 uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 885

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie tożsame z
postanowieniami z Rejestru poz. 2074,
2220

prawa
będzie
wynikał
obowiązek
zastosowania innej stawki podatku”.

§ 12 ust. 2
„Strony
wyłączają
wobec
siebie
uprawnienia do żądania odszkodowania w
części dotyczącej utraconych korzyści”.
XIII. „Umowa o przyłączenie do sieci
gazowej z realizacją przez klienta”
(stosowana od 1.05.2012r.)
§ 5 ust. 1 zd. 2
„W przypadku zmiany stawki podatku VAT,
po dacie zawarcia niniejszej umowy, opłata
za przyłączenie zostanie opodatkowana
stawką podatku w wysokości obowiązującej
w dacie wykonania usługi, chyba że z
bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa
będzie
wynikał
obowiązek
zastosowania innej stawki podatku”.
§ 12 ust. 2
„Strony
wyłączają
wobec
siebie
uprawnienia do żądania odszkodowania w
części dotyczącej utraconych korzyści”.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

postanowienie narusza dobre obyczaje,
ponieważ nakłada na konsumenta
dodatkowe obowiązki, tj. zobowiązania
nabywcy nieruchomości konsumenta do
wyrażenia przez niego zgody na
nieodpłatne ustanowienie na rzecz
przedsiębiorstwa praw o treści zgodnej
z niniejszą umową, podczas gdy o
ustanowienie
służebności
przesyłu
powinno wystąpić przedsiębiorstwo
energetyczne

naruszenie art. 3851 § 1
k.c.

pomimo, że umowa nie przyznaje
konsumentowi
wynagrodzenia
za
korzystanie z jego nieruchomości w
ramach służebności przesyłu – co
wynika z ww. zapisu § 1 ust. 3,
zobowiązany jest on dodatkowo do
zrzeczenia wszelkich roszczeń wobec
przedsiębiorcy
związanych
ze
zmniejszeniem wartości nieruchomości

XIV. Umowa na nieodpłatne korzystanie z
nieruchomości, stosowana w 2012 r. do
chwili obecnej:

§4
„Właściciel zobowiązuje się, że w
przypadku zbycia Nieruchomości zobowiąże
nabywcę – w umowie przeniesienia prawa
własności/użytkowania wieczystego - do
wyrażenia przez niego zgody na nieodpłatne
ustanowienie praw na rzecz Inwestora w
treści zgodnej z niniejszą umową”.

§5
„Właściciel oświadcza, że nie będzie
zgłaszał w stosunku do Inwestora żadnych
roszczeń związanych z ewentualnym
zmniejszeniem wartości nieruchomości”.

XV. „Umowa na odpłatne korzystanie z
nieruchomości” (stosowana w 2012r. do
chwili obecnej)
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pozew

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie art. 3851 § 1
k.c.

postanowienie narusza dobre obyczaje,
ponieważ nakłada na konsumenta
dodatkowe obowiązki, tj. zobowiązania
nabywcy nieruchomości konsumenta do
wyrażenia przez niego zgody na
nieodpłatne ustanowienie na rzecz
przedsiębiorstwa praw o treści zgodnej
z niniejszą umową, podczas gdy o
ustanowienie
służebności
przesyłu
powinno wystąpić przedsiębiorstwo
energetyczne

pozew

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

umowa
przyznaje
wprawdzie
konsumentowi
jednorazowe
świadczenie - wynagrodzenia za
korzystanie z jego nieruchomości w
ramach służebności przesyłu, nie
przewidując jednak wynagrodzenia za
ustanowienie przez niego dalszych
służebności związanych z rozbudową
przyłączenia (a raczej sieci gazowej)
na jego nieruchomości, a więc
rozszerzeniem zakresu służebności.
Pomimo tego konsument zobowiązany
jest w analizowanym postanowieniu do
zrzeczenia wszelkich roszczeń wobec
przedsiębiorcy
związanych
ze
zmniejszeniem wartości nieruchomości
na
skutek
rozszerzenia
zakresu
służebności

pozew

§4
„Właściciel zobowiązuje się, że w
przypadku zbycia Nieruchomości zobowiąże
nabywcę – w umowie przeniesienia prawa
własności/użytkowania wieczystego - do
wyrażenia przez niego zgody na nieodpłatne
ustanowienie praw na rzecz Inwestora, o
którym mowa w § 1 niniejszej umowy”.

§5
„Właściciel oświadcza, że po otrzymanie
jednorazowego świadczenia pieniężnego, o
którym mowa w § 1, nie będzie zgłaszał w
stosunku do Inwestora żadnych roszczeń
związanych z ewentualnym zmniejszeniem
wartości nieruchomości”.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

umowa
przyznaje
wprawdzie
konsumentowi
jednorazowe
świadczenie - wynagrodzenia za
korzystanie z jego nieruchomości w
ramach służebności przesyłu, przy
czym
analizowane
postanowienie
zobowiązuje konsumenta do zrzeczenia
wszelkich
roszczeń
wobec
przedsiębiorcy
związanych
ze
zmniejszeniem
wartości
nieruchomości.

pozew

XVI. „Umowa na posadowienie gazociągu –
odpłatnie” (stosowana w 2012 r. do chwili
obecnej)

§5
„Właściciel oświadcza, że po otrzymanie
jednorazowego świadczenia pieniężnego, o
którym mowa w § 1, nie będzie zgłaszał w
stosunku do Inwestora żadnych roszczeń
związanych z ewentualnym zmniejszeniem
wartości nieruchomości”.

5.

Mazowiecka Spółka
Gazownictwa
Sp. z o.o.
Warszawa
(44 wzorce umowy)

I., II., III. i IV. „Umowy o przyłączenie do
sieci gazowej - wariant I do 10 m3/h –
przyłącze” (stosowane w okresach:
1) 15.07.2011r. – 13.03.2012r.,
2) 14.03. – 6.05.2012r.,
3) 7.05. – 31.07.2012r. oraz
4) od 1.08.2012r. )
§ 2 ust. 2
„Zmiana zakresu rzeczowego wynikająca z
przyczyn
niezależnych
od
Podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie i/lub
Przedsiębiorstwa
gazowniczego,
określonego w pkt. 1 powyżej nie stanowi
zmiany Umowy, o której mowa w § 7 pkt. 1
Umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 19 k.c.
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klauzula dopuszcza zmianę zakresu
rzeczowego
realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej, bez
możliwości
rozwiązania
umowy.
Zawarcie umowy jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na dowolną w
zasadzie zmianę zakresu rzeczowego,
w tym np. zmianę lokalizacji lub linii

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

(długości) przebiegu realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej
§4
„Wstępna wysokość opłaty za przyłączenie,
wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu
zawarcia
Umowy
Taryfę
dla
usług
dystrybucji paliw gazowych (i usług
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego)
dla mocy przyłączeniowej do 10 m3/h i
długości przyłącza, o której mowa w § 2
Umowy, wynosi
zł (słownie: ) plus 23%
VAT, tj. zł (słownie: ). Kalkulacja opłaty
za przyłączenie stanowi załącznik nr 5 do
Umowy. Ostateczna wysokość opłaty za
przyłączenie zostanie określona zgodnie z §
5 pkt. 1 OWU”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

V., VI. i VII. „Umowy o przyłączenie do
sieci gazowej - wariant I pow. 10 m3/h –
przyłącze” (stosowane w okresach:
1) 15.07.2011r. – 13.03.2012r.,
2) 14.03. – 6.05.2012r.,
3) 7.05. – 31.07.2012r. oraz
4) od 1.08.2012r.)

24

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
różnych okoliczności związanych ze
zmianą parametrów realizowanego
przyłącza (np. długości przyłącza) brak
we
wzorcu
postanowienia
umożliwiającego rozwiazanie umowy
przez konsumenta

pozew,

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 19 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę zakresu
rzeczowego
realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej, bez
możliwości
rozwiązania
umowy.
Zawarcie umowy jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na dowolną w
zasadzie zmianę zakresu rzeczowego,
w tym np. zmianę lokalizacji lub linii
(długości) przebiegu realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej

pozew

§ 2 ust. 2
„Zmiana zakresu rzeczowego wynikająca z
przyczyn
niezależnych
od
Podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie i/lub
Przedsiębiorstwa
gazowniczego,
określonego w pkt. 1 powyżej nie stanowi
zmiany Umowy, o której mowa w § 7 pkt. 1
Umowy”.

§ 4 ust. 1
„Wstępna wysokość opłaty za przyłączenie,
wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu
zawarcia
Umowy
Taryfę
dla
usług
dystrybucji paliw gazowych (i usług
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego)
dla mocy przyłączeniowej m3/h i długości
przyłącza, o której mowa w § 2 Umowy,
wynosi
zł (słownie: ) plus 23% podatku
od towarów i usług (VAT), tj. zł (słownie:
). Kalkulacja opłaty za przyłączenie stanowi
załącznik nr 4 do Umowy. Ostateczna
wysokość opłaty za przyłączenie zostanie
określona pkt. 1 OWU”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

25

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
różnych okoliczności związanych ze
zmianą parametrów realizowanego
przyłącza (np. długości przyłącza) brak
we
wzorcu
postanowienia
umożliwiającego rozwiazanie umowy
przez konsumenta

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 19 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę zakresu
rzeczowego
realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej, bez
możliwości
rozwiązania
umowy.
Zawarcie umowy jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na dowolną w
zasadzie zmianę zakresu rzeczowego,
w tym np. zmianę lokalizacji lub linii
(długości) przebiegu realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej

pozew

VIII., IX., X. i XI. „Umowy o przyłączenie
do sieci gazowej - wariant II do 10 m3/h –
przyłącze” (stosowane w okresach:
1) 15.07.2011r. – 13.03.2012r.,
2) 14.03 – 6.05.2012r.,
3) 7.05. – 31.07.2012r. oraz
4) od 1.08.2012r.)
§ 2 ust. 2:
„Zmiana
zakresu
rzeczowego
nie
wpływająca
na
wartość
inwestycji,
określonego w pkt. 1 powyżej, wynikająca z
przyczyn
niezależnych
od
Podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie i/lub
Przedsiębiorstwa gazowniczego, nie stanowi
zmiany Umowy, o której mowa w § 7
Umowy
XII., XIII. i XIV. Umowy o przyłączenie do
sieci gazowej - wariant II pow. 10 m3/h –
przyłącze, stosowane w okresach:
1) 15.07.2011r. – 13.03.2012r.,
2) 14.03 – 6.05.2012r.,
3) 7.05. – 31.07.2012r. oraz
4) od 1.08.2012r.)
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 19 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę zakresu
rzeczowego
realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej, bez
możliwości
rozwiązania
umowy.
Zawarcie umowy jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na dowolną w
zasadzie zmianę zakresu rzeczowego,
w tym np. zmianę lokalizacji lub linii
(długości) przebiegu realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej

pozew

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 19 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę zakresu
rzeczowego
realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej, bez
możliwości
rozwiązania
umowy.
Zawarcie umowy jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na dowolną w
zasadzie zmianę zakresu rzeczowego,
w tym np. zmianę lokalizacji lub linii
(długości) przebiegu realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej

pozew

§ 2 ust. 2
„Zmiana
zakresu
rzeczowego
nie
wpływająca
na
wartość
inwestycji,
określonego w pkt. 1 powyżej, wynikająca z
przyczyn
niezależnych
od
Podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie i/lub
Przedsiębiorstwa gazowniczego, nie stanowi
zmiany Umowy, o której mowa w § 7
Umowy
XV., XVI., XVII. i XVIII. Umowy o
przyłączenie do sieci gazowej - wariant I
do 10 m3/h – przyłącze i gazociąg,
stosowane w okresach:
1) 15.07.2011r. – 13.03.2012r.,
2) 14.03 – 6.05.2012r.,
3) 7.05. – 31.07.2012r. oraz
4) od 1.08.2012r.)
§ 2 ust. 2
„Zmiana zakresu rzeczowego wynikająca z
przyczyn
niezależnych
od
Podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie i/lub
Przedsiębiorstwa
gazowniczego,
określonego w pkt. 1 powyżej nie stanowi
zmiany Umowy, o której mowa w § 7 pkt. 1
Umowy”.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§4
„Wstępna wysokość opłaty za przyłączenie,
wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu
zawarcia
Umowy
Taryfę
dla
usług
dystrybucji paliw gazowych (i usług
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego)
dla mocy przyłączeniowej do 10 m3/h i
długości przyłącza, o której mowa w § 2
Umowy, wynosi
zł (słownie: ) plus 23%
VAT, tj. zł (słownie: ). Kalkulacja opłaty
za przyłączenie stanowi załącznik nr 5 do
Umowy. Ostateczna wysokość opłaty za
przyłączenie zostanie określona zgodnie z §
5 pkt. 1 OWU”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
różnych okoliczności związanych ze
zmianą parametrów realizowanego
przyłącza (np. długości przyłącza) brak
we
wzorcu
postanowienia
umożliwiającego rozwiazanie umowy
przez konsumenta

pozew

XIX., XX. i XXI. Umowy o przyłączenie do
sieci gazowej - wariant I pow. 10 m3/h –
przyłącze i gazociąg, stosowane w
okresach:
1) 15.07.2011r. – 13.03.2012r.,
2) 7.05. – 31.07.2012r. oraz
3) od 1.08.2012r.)
§ 2 ust. 2
„Zmiana zakresu rzeczowego wynikająca z
przyczyn
niezależnych
od
Podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie i/lub
Przedsiębiorstwa
gazowniczego,
określonego w pkt. 1 powyżej nie stanowi
zmiany Umowy, o której mowa w § 7 pkt. 1
Umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 19 k.c.
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klauzula dopuszcza zmianę zakresu
rzeczowego
realizowanego
przyłączenia do sieci gazowej, bez
możliwości
rozwiązania
umowy.
Zawarcie umowy jest równoznaczne z
wyrażeniem zgody na dowolną w
zasadzie zmianę zakresu rzeczowego,
w tym np. zmianę lokalizacji lub linii
(długości) przebiegu realizowanego

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

przyłączenia do sieci gazowej

§ 4 ust. 1
„Wstępna wysokość opłaty za przyłączenie,
wyliczona w oparciu o obowiązującą w dniu
zawarcia
Umowy
Taryfę
dla
usług
dystrybucji paliw gazowych (i usług
regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego)
dla mocy przyłączeniowej m3/h i długości
przyłącza, o której mowa w § 2 Umowy,
wynosi
zł (słownie: ) plus 23% podatku
od towarów i usług (VAT), tj. zł (słownie:
). Kalkulacja opłaty za przyłączenie stanowi
załącznik nr 4 do Umowy. Ostateczna
wysokość opłaty za przyłączenie zostanie
określona zgodnie z § 5 pkt. 1 OWU”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

XXII., XXIII., XXIV., XXV., XXVI., XXVII.,
XXVIII. i XXIX. „Ogólne warunki umowy o
przyłączenie do sieci gazowej dla
wszystkich
rodzajów
umów
o
przyłączenie w wariancie I do 10 m3/h –
przyłącze oraz przyłącze i gazociąg”
(stosowane od 15.07..2011r.)

29

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
różnych okoliczności związanych ze
zmianą parametrów realizowanego
przyłącza (np. długości przyłącza) brak
we
wzorcu
postanowienia
umożliwiającego rozwiązanie umowy
przez konsumenta

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
okoliczności związanych ze zmianą
parametrów realizowanego przyłącza
(długości przyłącza lub zastosowania
elementów ponadstandardowych)

§ 5 ust. 1
„Wysokość opłaty za przyłączenie określona
w Umowie o przyłączenie może ulec
zmianie w przypadku:
a) zmiany długości przyłącza gazowego,
b)
zastosowania
elementów
ponadstandardowych, nie wymienionych w
Kalkulacji opłaty za przyłączenie,
c) zmiany wysokości stawki podatku od
towarów i usług (VAT).
Ostateczna wysokość opłaty za przyłączenie
będzie wyliczona na podstawie Protokołu
odbioru końcowego. Powyższa zmiana nie
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 7
pkt. 1 Umowy”.

§ 6 ust. 5 lit. c)
„Termin
wybudowania
przez
Przedsiębiorstwo gazownicze sieci gazowej,
może ulec przesunięciu w przypadkach:
c) utrudnień w realizacji inwestycji
spowodowanych warunkami pogodowymi
uniemożliwiającymi prowadzenie robót
budowlanych”

oraz
w zakresie § 5 ust. 1 c)
naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1 uokik

pozew
oraz
zakresie
§ 5 ust. 1c
postępowanie zik

oraz w zakresie § 5 ust. 1 lit. c):
postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 885 i
1386

naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1 uokik

30

postanowienie
tożsame
postanowieniami
wpisanymi
Rejestru pod pozycjami: 883, 1252

z
do

postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 6 ust. 10
„W
sytuacji
niedotrzymania
przez
Przedsiębiorstwo
gazownicze
terminu
budowy sieci gazowej wynikającego z § 5
pkt. 3 Umowy, z wyłączeniem zmiany
terminu
budowy
sieci
gazowej
w
przypadkach, o których mowa w pkt. 5
powyżej, Podmiot ubiegający się o
przyłączenie ma prawo żądać kary umownej
w wysokości 0,5% od kwoty brutto wstępnej
opłaty za przyłączenie należnej od
Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie,
o której mowa w § 4 Umowy, za każdy
dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż
100% tej kwoty”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej

pozew

§ 6 ust. 12
„Niewywiązanie się przez Przedsiębiorstwo
gazownicze w terminie 90 dni liczonym od
daty określonej w § 5 pkt. 3 Umowy z
obowiązku rozpoczęcia dostarczania paliwa
gazowego lub przez Podmiot ubiegający się
o przyłączenie w terminie 90 dni liczonym
od daty określonej w § 5 pkt. 2 Umowy z
obowiązku rozpoczęcia odbioru paliwa
gazowego, uprawnia drugą Stronę do
żądania kary umownej w wysokości 0,1% od
wysokości
nakładów
finansowych
na
realizację przyłącza określonych w § 2 pkt.
3 Umowy za każdy dzień opóźnienia, nie
więcej jednak niż 100% tej kwoty, przy
czym niniejszy zapis ma zastosowanie w

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej

pozew
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
okoliczności związanych ze zmianą
parametrów realizowanego przyłącza
(długości przyłącza lub zastosowania
elementów ponadstandardowych)
oraz w zakresie § 5 ust. 1 lit. c):
postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 885 i
1386

pozew
oraz
w zakresie § 5
ust. 1 lit. c):
postępowanie zik

przypadku
wykonania
przez
Przedsiębiorstwo gazownicze obowiązku, o
którym mowa w § 4 pkt. 5 OWU oraz przez
Podmiot ubiegający się o przyłączenie
obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 3
OWU”
XXX., XXXI., XXXII., XXXIII., XXXIV. i XXXV.
„Ogólne warunki umowy o przyłączenie
do sieci gazowej dla wszystkich rodzajów
umów o przyłączenie w wariancie I pow.
10 m3/h - przyłącze oraz przyłącze i
gazociąg” (stosowane od 15.07.2011r.)
§ 5 ust. 1
„Wysokość opłaty za przyłączenie określona
w Umowie o przyłączenie może ulec
zmianie w przypadku:
a) zmiany długości przyłącza gazowego,
b)
zastosowania
elementów
ponadstandardowych, nie wymienionych w
Kalkulacji opłaty za przyłączenie,
c) zmiany wysokości stawki podatku od
towarów i usług (VAT).
Ostateczna wysokość opłaty za przyłączenie
będzie wyliczona na podstawie Protokołu
odbioru końcowego. Powyższa zmiana nie
stanowi zmiany Umowy w rozumieniu § 7
pkt. 1 Umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
oraz,
w zakresie § 5 ust. 1c)
naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1 uokik
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§ 6 ust. 1 lit. c)
„Termin
wybudowania
przez
Przedsiębiorstwo gazownicze sieci gazowej,
może ulec przesunięciu w przypadkach:
c) utrudnień w realizacji inwestycji
spowodowanych warunkami pogodowymi
uniemożliwiającymi prowadzenie robót
budowlanych”.

naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1 uokik

§ 6 ust. 6
„W
sytuacji
niedotrzymania
przez
Przedsiębiorstwo
gazownicze
terminu
budowy sieci gazowej wynikającego z § 5
pkt. 2 Umowy, z wyłączeniem zmiany
terminu
budowy
sieci
gazowej
w
przypadkach, o których mowa w pkt. 1
powyżej, Podmiot ubiegający się o
przyłączenie ma prawo żądać kary umownej
w wysokości 0,5% od kwoty brutto wstępnej
opłaty za przyłączenie należnej od
Podmiotu ubiegającego się o przyłączenie,
o której mowa w § 4 pkt. 1 Umowy, za
każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak
niż 100% tej kwoty”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej

pozew

§ 6 ust. 8
„Niewywiązanie się przez Przedsiębiorstwo
gazownicze w terminie 90 dni liczonym od
daty określonej w § 5 pkt. 2 Umowy z
obowiązku rozpoczęcia dostarczania paliwa
gazowego lub przez Podmiot ubiegający się
o przyłączenie w terminie 90 dni liczonym

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej

pozew
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postanowienie
tożsame
postanowieniami
wpisanymi
Rejestru pod pozycjami: 883, 1252

z
do

postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
okoliczności związanych ze zmianą
parametrów realizowanego przyłącza

pozew
oraz w zakresie
§5 ust. 1 lit. c):
postępowanie zik

od daty określonej w § 5 pkt. 1 Umowy z
obowiązku rozpoczęcia odbioru paliwa
gazowego, uprawnia drugą Stronę do
żądania kary umownej w wysokości 0,1% od
wysokości
nakładów
finansowych
na
realizację przyłącza określonych w § 2 pkt.
4 Umowy za każdy dzień opóźnienia, nie
więcej jednak niż 100% tej kwoty, przy
czym niniejszy zapis ma zastosowanie w
przypadku
wykonania
przez
Przedsiębiorstwo gazownicze obowiązku, o
którym mowa w § 4 pkt. 5 OWU oraz przez
Podmiot ubiegający się o przyłączenie
obowiązku, o którym mowa w § 3 pkt. 2
OWU”.
XXXVI., XXXVII., XXXVIII., XXXIX. i XL.
„Ogólne warunki umowy o przyłączenie
do sieci gazowej dla wszystkich rodzajów
umów o przyłączenie w wariancie II (do
10 m3/h oraz pow. 10 m3/h) – przyłącze”
(stosowane w okresie 15.07.2011r. –
31.07.2012r.)
§ 5 ust. 1
„Wysokość opłaty za przyłączenie może
ulec zmianie w przypadku:
a) zmiany długości przyłącza gazowego,
b)
zastosowania
elementów
ponadstandardowych, nie wymienionych w
Kalkulacji opłaty za przyłączenie,
c) zmiany wysokości stawki podatku od

oraz
w zakresie § 5 ust. 1c)
naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1 uokik
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

towarów i usług (VAT).
Zmiana wysokość opłaty za przyłączenie
będzie dokonana na podstawie Protokołu
odbioru końcowego. Rozliczenie nastąpi na
podstawie faktury z terminem płatności 30
dni od daty jej wystawienia. Powyższa
zmiana nie stanowi zmiany Umowy w
rozumieniu § 7 pkt. 1 Umowy”.

(długości przyłącza lub zastosowania
elementów ponadstandardowych)
oraz w zakresie § 5 ust. 1 lit. c):
postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 885 i
1386

XLI. i XLII. „Ogólne warunki umowy o
przyłączenie do sieci gazowej dla
wszystkich
rodzajów
umów
o
przyłączenie w wariancie II (do 10 m3/h
oraz pow. 10 m3/h) – przyłącze”
(stosowane od 1.08.2012r.)
§ 5 ust. 1
„Wysokość opłaty za przyłączenie może
ulec zmianie w przypadku:
a) zmiany długości przyłącza gazowego,
b)
zastosowania
elementów
ponadstandardowych, nie wymienionych w
Kalkulacji opłaty za przyłączenie,
c) zmiany wysokości stawki podatku od
towarów i usług (VAT).
Zmiana wysokość opłaty za przyłączenie
będzie dokonana na podstawie Protokołu
odbioru końcowego. Rozliczenie nastąpi na
podstawie faktury z terminem płatności 30
dni od daty jej wystawienia. Powyższa
zmiana nie stanowi zmiany Umowy w
rozumieniu § 7 pkt. 1 Umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
oraz,
w zakresie § 5 ust. 1c)
naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1 uokik
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klauzula dopuszcza zmianę wysokości
opłaty za przyłączenie bez możliwości
rozwiązania umowy. Zawarcie umowy
jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na
zmianę
wysokości
opłaty
przyłączeniowej wskutek zaistnienia
okoliczności związanych ze zmianą
parametrów realizowanego przyłącza
(długości przyłącza lub zastosowania
elementów ponadstandardowych)
oraz w zakresie § 5 ust. 1 lit. c):
postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 885 i
1386

pozew
oraz w zakresie §
5 ust. 1 lit. c):
postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej

pozew

§ 6 ust. 8 (albo ust. 5)
„Niewywiązanie się przez Przedsiębiorstwo
gazownicze w terminie 90 dni liczonym od
daty określonej w § 5 pkt. 1 Umowy z
obowiązku rozpoczęcia dostarczania paliwa
gazowego lub przez Podmiot ubiegający się
o przyłączenie w terminie 90 dni liczonym
od daty określonej w § 5 pkt. 1 Umowy z
obowiązku rozpoczęcia odbioru paliwa
gazowego, uprawnia drugą Stronę do
żądania kary umownej w wysokości 0,1% od
wysokości
nakładów
finansowych
na
realizację przyłącza określonych w § 4 pkt.
1 Umowy za każdy dzień opóźnienia, nie
więcej jednak niż 100% tej kwoty, przy
czym niniejszy zapis ma zastosowanie w
przypadku przejścia prawa własności
wybudowanego przyłącza gazowego na
Przedsiębiorstwo gazownicze”.
XLIII.
„Ogólne
warunki
umowy
o
przyłączenie do sieci gazowej dla umowy
o przyłączenie pow. 10 m3/h – układ
pomiarowy” (stosowane od 1.01.2012r.)
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej

pozew

§ 5 ust. 5
„Niewywiązanie się przez Przedsiębiorstwo
gazownicze w terminie 90 dni liczonym od
daty określonej w § 5 pkt. 1 Umowy z
obowiązku rozpoczęcia dostarczania paliwa
gazowego lub przez Podmiot ubiegający się
o przyłączenie w terminie 90 dni liczonym
od daty określonej w § 5 pkt. 1 Umowy z
obowiązku rozpoczęcia odbioru paliwa
gazowego, uprawnia drugą Stronę do
żądania kary umownej w wysokości 0,1% od
wysokości
nakładów
finansowych
określonych w § 2 pkt. 2 Umowy za każdy
dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż
100% tej kwoty”.
6.

Górnośląska Spółka
Gazownictwa
Sp. z o.o.
Zabrze
(5 wzorców umowy)

I. „Umowa o przyłączenie do sieci
gazowej
Górnośląskiej
Spółki
Gazownictwa Sp. z o.o.” (stosowana od
23.11.20111r.)
§ 5 ust. 2 albo ust. 3 (w zależności od
wariantu przyłączenia):
„Opłata
za
przyłączenie
ulegnie
powiększeniu o podatek od towarów i usług
według stawki obowiązującej w dacie
powstania obowiązku podatkowego”.
w związku z § 5 ust. 2
„Opłatę za przyłączenie ustala się wstępnie
na kwotę …… zł (słownie: ……) (…)”

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik
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postanowienie
tożsame
postanowieniem z Rejestru poz. 885

z

postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

Dział I § 2 ust. 2 lit. b)
„§ 6 ust. 3
„Przyłączany zapłaci karę umowną za
rozwiązanie umowy przez Przedsiębiorstwo
Gazownicze z powodu okoliczności, za które
odpowiada Przyłączany, a niezależnych od
Przedsiębiorstwa
Gazowniczego,
w
wysokości nakładów na realizację Umowy, o
których mowa w § 2 ust. 2 Umowy”

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

postanowienie nie reguluje w jakich
konkretnych
sytuacjach
przedsiębiorstwo jest uprawnione do
rozwiązania umowy i naliczenia kary
umownej , wskazując jedynie, że są to
okoliczności, za które odpowiada
podmiot przyłączany, a jednocześnie
niezależne od przedsiębiorstwa

pozew

Dział II § 1 ust. 5 albo § 2 ust. 6 (w
zależności od wariantu przyłączenia)
„Strony umowy uzgodnią zmianę terminu
realizacji przyłączenia w szczególności w
przypadku:
a. działania lub zaniechania organów
państwowych lub samorządowych (…),
b. spadku temperatury otoczenia poniżej 50C
uniemożliwiającej
realizację
przyłączenia w technologii PE”.

naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1 uokik

Dział II § 5 ust. 1 (w zależności od wariantu
przyłączenia)
„Przyłączanemu przysługuje prawo do
dochodzenia
od
Przedsiębiorstwa
Gazowniczego kary umownej za opóźnienie

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

II.
„Ogólne
przyłączenie”
23.11.2011r.)

Warunki
Umów
(stosowane

o
od

38

postanowienie
tożsame
postanowieniami
wpisanymi
Rejestru pod pozycjami: 883, 1252

z
do

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej

postępowanie zik

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej

pozew

w przystąpieniu do czynności odbioru z
przyczyn
leżących
po
stronie
Przedsiębiorstwa
Gazowniczego
w
wysokości 0,2 % ostatecznej wartości opłaty
za przyłączenie za każdy dzień zwłoki, przy
czym łączna wysokość kar umownych nie
może przekroczyć wartości opłaty za
przyłączenie, o której mowa w § 5 Umowy o
przyłączenie”.
Dział II § 5 ust. 2 (w zależności od wariantu
przyłączenia)
„Przyłączanemu przysługuje prawo do
dochodzenia
od
Przedsiębiorstwa
Gazowniczego kary umownej za opóźnienie
w
napełnieniu
instalacji
gazowej
Przyłączanego paliwem gazowym z sieci
gazowej Przedsiębiorstwa Gazowniczego i
rozpoczęciu dostarczania paliwa gazowego
z
przyczyn
leżących
po
stronie
Przedsiębiorstwa
Gazowniczego
w
wysokości 0,2 % ostatecznej wartości opłaty
za przyłączenie za każdy dzień zwłoki, przy
czym łączna wysokość kar umownych nie
może przekroczyć wartości opłaty za
przyłączenie, o której mowa w § 5 Umowy o
przyłączenie”.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej

pozew

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej

pozew

Dział II § 5 ust. 3 (w zależności od wariantu
przyłączenia)
„Przyłączanemu przysługuje prawo do
dochodzenia
od
Przedsiębiorstwa
Gazowniczego kary umownej za opóźnienie
w
weryfikacji
przedłożonych
przez
Przyłączanego dokumentów, o których
mowa w Dziale I § 1 ust. 3 i 5 OWU oraz
Dziale I § 2 ust. 5 OWU z przyczyn leżących
po stronie Przedsiębiorstwa Gazowniczego
w wysokości 0,2 % ostatecznej wartości
opłaty za przyłączenie za każdy dzień
zwłoki, przy czym łączna wysokość kar
umownych nie może przekroczyć wartości
opłaty za przyłączenie, o której mowa w § 5
Umowy o przyłączenie”.

Dział II § 5 ust. 4 (w zależności od wariantu
przyłączenia)
„Przyłączanemu przysługuje prawo do
dochodzenia
od
Przedsiębiorstwa
Gazowniczego
kary
umownej
za
rozwiązanie umowy przez Przyłączanego z
powodu okoliczności, za które odpowiada
Przedsiębiorstwo
Gazownicze,
a
niezależnych
od
Przyłączanego,
w
wysokości opłaty za przyłączenie netto, o
której mowa w § 5 Umowy”.
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

Dział II § 5 ust. 4 (w zależności od wariantu
przyłączenia)
„Przyłączanemu przysługuje prawo do
dochodzenia
od
Przedsiębiorstwa
Gazowniczego
kary
umownej
za
rozwiązanie umowy przez Przedsiębiorstwo
Gazownicze z przyczyn niezależnych od
Przyłączanego w wysokości opłaty za
przyłączenie netto, o której mowa w § 5
Umowy”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.
art. 3853 pkt 2 k.c.

ograniczenie
odpowiedzialności
przedsiębiorstwa
wyłącznie
do
wysokości
wstępnej
opłaty
za
przyłączenie do sieci gazowej
postanowienie nie reguluje w jakich
konkretnych
sytuacjach
przedsiębiorstwo jest uprawnione do
rozwiązania umowy

pozew

Dział III § 2
„Strony zobowiązane są informować się o
każdej zmianie adresu, w tym także
korespondencyjnego. W razie braku takiej
informacji wszystkie pisma będą kierowane
na ostatni znany adres korespondencyjny i
będą uważane za doręczone skutecznie”.

naruszenie
art. 24 ust 1 i 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami z Rejestru poz. 1207,
1482 i 2285

postępowanie zik

„Dział III § 2
„Akceptując Umowę Przyłączany wyraża
zgodę na przetwarzanie jego danych
osobowych
przez
Przedsiębiorstwo
Gazownicze oraz podmioty działające na
jego zlecenie w kraju i zagranicą, w celach
związanych
z
prowadzoną
przez
Przedsiębiorstwo Gazownicze działalnością
gospodarczą”.

naruszenie
art. 24 ust 2 pkt 1
uokik

postanowienie
tożsame
z
postanowieniami
wpisanymi
do
Rejestru pod pozycjami: 880, 3522 oraz
3974
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postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

postanowienie w sposób sprzeczny z
dobrymi obyczajami wydłuża termin
rękojmi za wady fizyczne towaru dokumentacji projektowej elementów
sieci gazowej (projektu budowlanego
oraz projektów wykonawczych) z 1
roku do 5 lat
ponadto narusza dobre obyczaje i
ekonomiczne interesy konsumenta
nakładając
na
niego
obowiązek
nieodpłatnego
przeniesienia
na
przedsiębiorstwo
energetyczne
majątkowych praw autorskich do
projektu , których może on nie
posiadać

pozew

III. i IV. „Umowy przeniesienia własności
dokumentacji projektowej sieci gazowej”
(stosowane w okresach:
1) 19.05.2011r. – 5.07. 2012r. oraz
2) od 6.07.2012r.)
§ 3 ust. 2
„Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą
wydania
dokumentacji
projektowej
elementów sieci gazowej opisanej w § 1
ust. 1 niniejszej umowy Przedsiębiorstwu
Gazowniczemu,
przechodzą
na
Przedsiębiorstwo
Gazownicze
wszelkie
prawa autorskie związane z projektem
budowlanym, którymi może dowolnie
dysponować, a odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady / usterki w szczególności
za merytoryczną zawartość projektu
budowlanego oraz projektów wykonawczych
spoczywa na Sprzedającym przez okres 60
miesięcy licząc od daty sprzedaży
określonej w § 1 ust. 2 Umowy w wypadku
wad fizycznych. Jeżeli dokumentacja
projektowa elementów sieci gazowej
opisanej w § 1 ust. 1 ma wady prawne,
Przedsiębiorstwo Gazownicze może od
umowy odstąpić i żądać naprawienia
poniesionej szkody”.

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

V. „Umowa przeniesienia własności
elementów sieci gazowej” (stosowana od
19.05.2011r.)
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Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

§4
„Strony zgodnie postanawiają, że z chwilą
wydania Przedsiębiorstwu Gazowniczemu
projektu budowlanego, o którym mowa w §
1 ust. 1 Umowy, przechodzą na
Przedsiębiorstwo
Gazownicze
wszelkie
prawa autorskie związane z projektem
budowlanym, którymi może dowolnie
dysponować, a odpowiedzialność z tytułu
rękojmi za wady / usterki w szczególności
za merytoryczną zawartość projektu
budowlanego oraz projektów wykonawczych
spoczywa na Sprzedającym przez okres 60
miesięcy licząc od daty sprzedaży
określonej w § 1 ust. 2 Umowy w wypadku
wad fizycznych. Jeżeli dokumentacja
projektowa elementów sieci gazowej, o
którym mowa w § 1 ust. 1 ma wady prawne,
Przedsiębiorstwo Gazownicze może od
umowy odstąpić i żądać naprawienia
poniesionej szkody”.
7.

Polskie Górnictwo
Naftowe i
Gazownictwo SA
Warszawa
(6 wzorców umowy)

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

„Umowa
kompleksowa
dostarczania
paliwa gazowego” do 10m3 /h gazu
ziemnego (od 12.10.2011r.) - OW umowy
kompleksowej
dostarczania
paliwa
gazowego (od 12.10.2011r)
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postanowienie w sposób sprzeczny z
dobrymi obyczajami wydłuża termin
rękojmi za wady fizyczne towaru dokumentacji projektowej elementów
sieci gazowej (projektu budowlanego
oraz projektów wykonawczych) z 1
roku do 5 lat
ponadto narusza dobre obyczaje i
ekonomiczne interesy konsumenta
nakładając
na
niego
obowiązek
nieodpłatnego
przeniesienia
na
przedsiębiorstwo
energetyczne
majątkowych praw autorskich do
projektu , których może on nie
posiadać

pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji, zwłaszcza dot.
faktury w formie elektronicznej

pozew

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane
postanowienie
wykracza poza ten katalog

pkt V ust. 1 OWU
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy
niezwłocznie po otrzymaniu faktury lub
innego dokumentu księgowego, a w razie
wyrażenia zgody na udostępnianie w formie
elektronicznej obrazu faktury klub obrazu
innego
dokumentu
księgowego,
niezwłocznie po udostępnieniu Odbiorcy
tych dokumentów w formie elektronicznej”
pkt VIII ust. 2. pkt 1, 4, 6 i 7 OWU
„Dostarczanie paliwa Gazowego może
zostać wstrzymane lub ograniczone bez
uprzedzenia Odbiorcy, gdy: 1. instalacja
gazowa Odbiorcy lub sposób używania
Paliwa gazowego stwarza zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, środowiska oraz
bezpieczeństwa mienia, (…) 4.Odbiorca
uniemożliwił
upoważnionym
przedstawicielom OSD dostęp w sytuacji
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia (wraz
z niezbędnym sprzętem) do elementów
sieci gazowej znajdujących się na terenie
lub w obiekcie Odbiorcy,(…)”
6. Odbiorca samowolnie przyłączył się do
sieci gazowej, 7. dokonano zmiany lub
uszkodzeń w gazomierzu”
„Umowa
kompleksowa
dostarczania
paliwa gazowego” pow. 10m3 /h gazu (od.
13.07.2012)
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postępowanie zik

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane postanowienie
wykracza poza ten katalog, umożliwia
bowiem przedsiębiorstwu
energetycznemu rozwiązanie umowy
sprzedaży gazu, a tym samym
wstrzymanie dostaw paliwa gazowego
w innych przypadkach niż określone w
tych przepisach.

postępowanie zik

naruszenie
art. 3851 § 1 k.c.

pojęcia nieostre, nieokreślony termin
złożenia reklamacji,

§ 6 ust. 2
Rozwiązanie Umowy kompleksowej może
nastąpić za wypowiedzeniem przez każdą
ze Stron z zachowaniem siedmiodniowego
(7) okresu wypowiedzenia w przypadku
rażącego naruszenia postanowień Umowy
przez drugą Stronę, pomimo uprzedniego
wezwania jej do zaniechania naruszeń i
usunięcia ich skutków w wyznaczonym,
odpowiednim terminie”
§ 6 ust. 3
„Rozwiązanie Umowy za wypowiedzeniem
przez Sprzedawcę może nastąpić tylko z
ważnych powodów. Za ważne powody, o
których jest mowa powyżej, uważa się,
mające istotny wpływ na realizację Umowy:
zmiany przepisów prawa lub postanowień
IRiESD, a także inne istotne zmiany w
systemie gazowym lub funkcjonowaniu
rynku gazu.”
„Umowa
kompleksowa
dostarczania
paliwa gazowego” pow. 10m3 /h gazu OW umowy kompleksowej dostarczania
paliwa gazowego
pkt V ust. 1 OWU
„Reklamację faktury lub innego dokumentu
księgowego Odbiorca zgłasza Sprzedawcy
niezwłocznie po otrzymaniu”
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pozew

Lp.

Nazwa i siedziba
przedsiębiorcy
/wzorce umów

Nazwa wzorca
/treść kwestionowanego postanowienia

Kwalifikacja prawna

Uzasadnienie kwalifikacji

Działanie podjęte
bądź planowane
przez UOKiK

1

2

3

4

5

6

art. 6 ust. 3 i 3a zawierają zamknięty
katalog podstaw wstrzymania dostaw,
kwestionowane
postanowienie
wykracza poza ten katalog

postępowanie zik

pkt VIII ust. 2. lit. a, d, f i g OWU
„Dostarczanie paliwa Gazowego może
zostać wstrzymane lub ograniczone bez
uprzedzenia Odbiorcy, gdy: a) instalacja
gazowa Odbiorcy lub sposób używania
Paliwa gazowego stwarza zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzi, środowiska oraz
bezpieczeństwa mienia, (…) d) w sytuacji
zagrożenia zdrowia, życia lub mienia
Odbiorca
uniemożliwił
upoważnionym
przedstawicielom OSD (wraz z niezbędnym
sprzętem) dostęp do elementów sieci
gazowej znajdujących się na terenie lub w
obiekcie Odbiorcy,(…)”
f) Odbiorca samowolnie przyłączył się do
sieci gazowej, g) dokonano zmiany lub
uszkodzeń w układzie pomiarowym”

naruszenie
art. 24 ust. 1 i 2 uokik
art. 6 ust, 3 oraz 3a
prawa energetycznego
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