
 

Strona 1 z 5 

 

 
 
 

 
 

ANKIETA nr 1/2020 z dnia 18.05.2020 r. 
dotycząca zapotrzebowania 

na usługi magazynowania paliwa gazowego 
 
 

Nazwa firmy: 

Nr KRS: 

Adres siedziby: 

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: 

Telefon: 

Telefon komórkowy: 

E-mail: 
 
 
 

1. Prognozowane zapotrzebowanie na zdolności magazynowe w GIM Kawerna 

 

 2021 2022 2023 2024-2026 2027-2030 

Pojemność 
czynna [MWh] 

     

Moc odbioru 
[MWh/h] 

     

Moc zatłaczania 
[MWh/h] 

     

Komentarz:…………………………………………………………….……………….………………..…………………………….……….….…… 

……………………………………………………………………………….………………………………..………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Prognozowane zapotrzebowanie na zdolności magazynowe w GIM Sanok, Instalacji Magazynowej 
PMG Wierzchowice 

 

 2021 2022 2023 2024-2026 2027-2030 

Pojemność 
czynna [MWh] 

     

Moc odbioru 
[MWh/h] 

     

Moc zatłaczania 
[MWh/h] 

     

Komentarz:…………………………………………………………………….…..………………..…………………………….……….…...…… 

………………………………………………………………….………………………………..…………….…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 
 
 

3. W jakim celu zamierzają Państwo zamówić usługi magazynowania? 

Cel zamówienia TAK NIE 

zapas obowiązkowy1   
potrzeby handlowe - kontrakty 
długoterminowe 

  

potrzeby handlowe - kontrakty 
krótkoterminowe 

  

Inne cele (proszę opisać): …………………………………………………………………………………….……….……….….……… 

………………………………………………………..…………………………………………..……………………………………………..…….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
 
 
 
 
 
 

 
1 Zgodnie ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach 
postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (tekst jednolity Dz.U. z 
2020 r. poz. 411) 
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4. Jakiego rodzaju usługami są Państwo najbardziej zainteresowani 2 ? 

Rodzaj usługi UM na warunkach ciągłych UM na warunkach 
przerywanych 

Usługa długoterminowa  
 pakiet   

 pakiet elastyczny   

 UM rozdzielona   

Usługa krótkoterminowa  
 pakiet   

 pakiet elastyczny   

 UM rozdzielona   

 

Inny rodzaj usług magazynowania:..……………………………….…………………………………………………………………….… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 

Komentarz: ..……………………………….………………………………………………………………………….….….………………….….… 

….……………………….………….……………………………………………………………………….…………………..……………………………. 

………………………….……………………………………………………………………………………………………………….…………………..… 
 
 

5. Jaki dla Państwa firmy byłby najbardziej optymalny termin składania wniosków do GSP o zawarcie 
umowy na świadczenie usług magazynowania w procedurze podstawowej (zamknięcie okna)? 

 UM na warunkach 
ciągłych 

UM na warunkach 
przerywanych 

• III kwartał roku poprzedzającego rok 
rozpoczęcia świadczenia usług 
magazynowania, 

  

• IV kwartał roku poprzedzającego rok 
rozpoczęcia świadczenia usług 
magazynowania 

  

• I kwartał roku, w którym rozpocznie się 
świadczenie usług magazynowania, 
jak w obecnym Regulaminie  

  

Inny termin:…………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………..…………………………….……………………………….….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
 

 
2 Patrz: załącznik do ankiety  
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6. Czy cena minimalna krótkoterminowych zdolności magazynowych oferowanych w trybie aukcji 
powinna zostać powiększona o współczynnik korygujący dla usług krótkoterminowych ? 

 NIE 

 TAK 

Komentarz:………………………………………………………………..…………………..…………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

7. Komunikacja z klientem (wypełnia podmiot będący ZUM) 
(1 – niezadowolony, 2 - nie mam zdania , 3 - zadowolony) 

Czynniki 1 2 3 

Dostępność informacji o oferowanych usługach 
magazynowania. 

   

Dostępność kontaktu z GSP w ramach realizacji usług 
magazynowania. 

   

Możliwość zgłoszenia uwag do RŚUM    

Przejrzystość informacji na stronie internetowej GSP    

Komentarz:………………………………………………………………..…………………..…………………………………………..…. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
   

Miejscowość i data  Podpisy osób upoważnionych  
do podpisania ankiety 
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Załącznik do Ankieta nr 1/2020 z dnia 18.05.2020 r. dotyczącej zapotrzebowania na 
usługi magazynowania paliwa gazowego 

 
Słownik pojęć 

 
GIM Kawerna - Grupa Instalacji Magazynowych obejmująca utworzone w kawernach solnych Instalacje 
Magazynowe: KPMG Mogilno i KPMG Kosakowo. 
 
GIM Sanok - Grupa Instalacji Magazynowych obejmująca utworzone w częściowo wyeksploatowanych 
złożach gazu ziemnego Instalacje Magazynowe: PMG Husów, PMG Strachocina, PMG Swarzów i PMG 
Brzeźnica. 
 
KPMG - kawernowy podziemny magazyn gazu. 
 
Usługa krótkoterminowa – usługa zamawiana na okresy krótsze niż 12 miesięcy gazowych tj. na okres 
od 1 do 11 kolejnych miesięcy gazowych albo na okres 7, 14 albo 21 kolejnych dób gazowych. 
 
Usługa długoterminowa – usługa zamawiana na okres 1, 2, 3 albo 4 kolejnych lat magazynowych albo 
na okres 12, 24, 36 albo 48 kolejnych miesięcy gazowych, niepokrywających się z latami magazynowymi. 
 
Usługa rozdzielona – zamówienie oddzielne pojemności czynnej, mocy zatłaczania oraz mocy odbioru. 
 
Pakiet –  zamówienie łącznie pojemności czynnej z przypadającą dla niej mocą odbioru i mocą 
zatłaczania, których wielkości oraz wzajemny stosunek ustalone są w Części II Regulaminu.  
 
Pakiet elastyczny – zamówienie mocy zatłaczania i mocy odbioru w określonych przedziałach, wraz 
z pojemnością czynną instalacji magazynowych. Wielkości i wzajemne proporcje określone są 
w specyfikacjach technicznych poszczególnych magazynów w Części II Regulaminu. 
 
PMG - podziemny magazyn gazu. 
 
Regulamin lub RŚUM - Regulamin Świadczenia Usług Magazynowania dostępny na stronie internetowej. 
 
ZUM - zleceniodawca usługi magazynowania osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która korzysta z usługi 
magazynowania na podstawie umowy o świadczenie usług magazynowania; ZUM jest także operator 
systemu przesyłowego gazowego (OSP) w zakresie, w jakim korzysta z Instalacji Magazynowych lub 
Grupy Instalacji Magazynowych w innym celu niż realizacja zadań OSP. 


