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Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt z e-mail: gaz@tauron.pl lub tel. 555 444 555 

Szanowni Państwo,
31 grudnia 2022 r. kończy się Państwa aktualny Cennik na gaz, nie przewidujemy kontynuacji tej oferty, w związku 
z czym wypowiadamy łączącą nas umowę na gaz na podstawie art. 3651 Kodeksu cywilnego [1], ze skutkiem na 
dzień 31 grudnia 2022 r.  Do tego czasu będziemy Państwu dostarczać gaz na dotychczasowych zasadach.

Bezpieczeństwo dostawy gazu
Mogą Państwo teraz zawrzeć umowę z nowym sprzedawcą gazu. Jeśli nie wybiorą Państwo nowego sprzedawcy, 
od 1 stycznia 2023 r. gaz będzie dostarczać Państwu sprzedawca rezerwowy lub sprzedawca z urzędu, którym 
w przypadku naszych klientów jest PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Bez przerw w dostawie gazu
•  Zmiana sprzedawcy paliwa gazowego odbywa się bez przerw w dostawie gazu. Zgodnie z prawem mają 

Państwo zagwarantowaną ciągłość dostaw gazu [2]. Proces zmiany sprzedawcy jest bezpłatny.
•  Dzięki rozwiązaniom Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej [3] są Państwo chronieni przed nadmiernym wzrostem 

cen przez urzędową kontrolę ceny gazu aż do końca 2027 roku. Oznacza to, że sprzedawca gazu będzie rozliczać 
Państwa po cenie nie wyższej niż taryfa zatwierdzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Informacje o procesie zmiany sprzedawcy znajdą Państwo w załączonym poradniku i na stronie tauron.pl/gaz-info.
Jeśli mają Państwo pytania w sprawie procesu zmiany sprzedawcy gazu, prosimy o kontakt z nami:
•  mailowo: gaz@tauron.pl,
•  telefonicznie: 555 444 555 (koszt jak za zwykłe połączenie, zgodnie z taryfą operatora). 
Kontakt do sprzedawcy z urzędu PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.:
• Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta PGNiG, tel.: 22 515 15 15, e-mail: kontakt@pgnig.pl

W skrócie:
• Ciągłość dostaw gazu jest gwarantowana – nie będzie żadnych przerw w dostawach gazu.
• Mogą Państwo wybrać nowego sprzedawcę. Jeżeli Państwo tego nie zrobią, automatycznie Państwa 

sprzedawcą zostanie sprzedawca rezerwowy lub sprzedawca z urzędu.
• W każdym przypadku rząd zagwarantował ochronę taryfową cen gazu do końca 2027 roku.

Z poważaniem

Rafał Soja 
Prezes Zarządu TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
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[1] Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360 z późn. zm.). Art. 3651 Kodeksu cywilnego 
przewiduje wygaśnięcie umowy bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku wypowiedzenia przez jedną ze stron. 
Wygaśnięcie umowy nastąpi po zakończeniu obowiązywania aktualnego Cennika. 

[2] Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.). 
[3] Ustawa z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku 

z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2022 poz. 202 z późn. zm.).
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