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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 19 wrzeÊnia 2007 r.
w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeƒ w poborze gazu ziemnego1)
Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post´powania
w sytuacjach zagro˝enia bezpieczeƒstwa paliwowego
paƒstwa i zak∏óceƒ na rynku naftowym (Dz. U. Nr 52,
poz. 343) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i tryb wprowadzania ograniczeƒ w poborze gazu ziemnego, zwanych dalej „ograniczeniami”, w tym:
1) sposób wprowadzenia ograniczeƒ;
2) rodzaje odbiorców obj´tych ograniczeniami;
3) zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami, w szczególnoÊci odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych, w przypadku:
a) niedoboru gazu ziemnego w systemie gazowym,
b) wystàpienia skrajnie niskich temperatur
zewn´trznych w okresie najwi´kszego zapotrzebowania na gaz ziemny w systemie gazowym;
4) zakres planów wprowadzania ograniczeƒ, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach post´powania w sytuacjach zagro˝enia bezpieczeƒstwa
paliwowego paƒstwa i zak∏óceƒ na rynku naftowym, zwanej dalej „ustawà”, oraz sposób okreÊlania w nich wielkoÊci tych ograniczeƒ;
5) sposób podawania do publicznej wiadomoÊci informacji o ograniczeniach;
6) sposób wspó∏dzia∏ania operatorów systemów
dystrybucyjnych gazowych oraz operatorów sys———————
1)

Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2004/67/WE z dnia 26 kwietnia
2004 r. dotyczàcej Êrodków zapewniajàcych bezpieczeƒstwo dostaw gazu ziemnego (Dz. Urz. UE L 127
z 29.04.2004, str. 92—96; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 12, t. 3, str. 19).

temów magazynowania gazu ziemnego z operatorem systemu przesy∏owego gazowego w okresie
trwania ograniczeƒ, w tym zakres przekazywanych
informacji.
§ 2. 1. Ograniczenia nale˝y wprowadzaç w taki
sposób, aby nast´powa∏o to po wyczerpaniu przez
przedsi´biorstwa energetyczne wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie obrotu gazem ziemnym
z zagranicà, podmioty dokonujàce przywozu gazu
ziemnego oraz podmioty zlecajàce Êwiadczenie us∏ugi
przesy∏ania lub dystrybucji gazu ziemnego wszelkich
dost´pnych Êrodków, s∏u˝àcych zaspokojeniu potrzeb
odbiorców na gaz ziemny, majàcych na celu przywrócenie stanu bezpieczeƒstwa paliwowego paƒstwa
w zakresie dostaw gazu ziemnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci — przy do∏o˝eniu nale˝ytej starannoÊci w zakresie zapewnienia maksymalnych jego dostaw z dost´pnych êróde∏.
2. Ograniczenia nie mogà powodowaç:
1) zagro˝enia bezpieczeƒstwa osób oraz uszkodzenia
lub zniszczenia obiektów technologicznych;
2) zak∏óceƒ w funkcjonowaniu instytucji, przedsi´biorców i obiektów w zakresie wykonywania zadaƒ zwiàzanych z:
a) bezpieczeƒstwem lub obronnoÊcià paƒstwa,
b) opiekà zdrowotnà,
c) edukacjà,
d) wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznej i ciep∏a do odbiorców w gospodarstwach domowych,
e) ochronà Êrodowiska.
§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 56 ustawy,
minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki sporzàdza
z w∏asnej inicjatywy lub na podstawie zg∏oszenia operatora systemu przesy∏owego gazowego lub operatora systemów po∏àczonych gazowych, o którym mowa
w art. 53 ustawy.
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2. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, operator
systemu przesy∏owego gazowego lub operator systemów po∏àczonych gazowych przekazuje ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, w terminie umo˝liwiajàcym zapewnienie bezpieczeƒstwa paliwowego
Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeƒstwa osób oraz
zapobie˝enie znacznym stratom materialnym.
3. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
okreÊlaç:
1) rodzaje gazu ziemnego, dla którego wnioskuje si´
wprowadzenie ograniczeƒ;
2) rodzaje odbiorców, których ograniczenia majà dotyczyç;
3) rodzaje odbiorców lub grupy odbiorców, którzy
powinni byç wy∏àczeni z ograniczeƒ;
4) prognozowany efekt wprowadzenia ograniczeƒ;
5) czas trwania wnioskowanych ograniczeƒ;
6) terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego cz´Êci, na którym powinny byç wprowadzone ograniczenia.
§ 4. 1. Ograniczeniami obj´ci sà odbiorcy, spe∏niajàcy ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) pobierajàcy gaz ziemny w punkcie wyjÊcia z systemu gazowego, je˝eli suma mocy umownych okreÊlonych w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, z póên. zm.2)), dla tego punktu wyjÊcia
wynosi co najmniej 417 m3/h;
2) uj´ci w planach wprowadzania ograniczeƒ, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, zwanych dalej
„planami”.
2. W przypadku niedoboru gazu ziemnego w systemie gazowym lub wystàpienia skrajnie niskich temperatur, ograniczeniami nie sà obj´ci odbiorcy:
1) pobierajàcy gaz ziemny w punkcie wyjÊcia z systemu gazowego, je˝eli suma mocy umownych okreÊlonych w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2
pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne, dla tego punktu wyjÊcia
wynosi mniej ni˝ 417 m3/h,
2) gazu ziemnego w gospodarstwach domowych
— w okresie trwania ograniczeƒ.
3. Przez punkt wyjÊcia z systemu gazowego, o którym mowa w ust. 1 i 2, rozumie si´ miejsce poboru gazu ziemnego z systemu gazowego lub po∏àczone ze
sobà, po stronie instalacji odbiorcy, miejsca poboru
tego gazu z systemu gazowego.
§ 5. 1. Operator systemu przesy∏owego gazowego,
operator systemu dystrybucyjnego gazowego, opera———————
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.
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tor systemu po∏àczonego gazowego lub przedsi´biorstwo energetyczne pe∏niàce funkcje tego operatora
sporzàdza plany dla odbiorców, o których mowa w § 4
ust. 1 pkt 1, pobierajàcych gaz ziemny w punktach
wyjÊcia z systemu gazowego.
2. Operator systemu przesy∏owego gazowego,
operator systemu dystrybucyjnego gazowego, operator systemu po∏àczonego gazowego lub przedsi´biorstwo energetyczne pe∏niàce funkcje tego operatora
sporzàdza plany na podstawie posiadanych przez siebie danych oraz informacji uzyskanych od odbiorców,
w trybie okreÊlonym w art. 58 ust. 5 ustawy,
z uwzgl´dnieniem wyników przeprowadzonej weryfikacji, o której mowa w art. 58 ust. 6 ustawy.
3. Je˝eli odbiorca uj´ty w planie pobiera gaz ziemny w danym punkcie wyjÊcia w celu realizacji zadaƒ,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2, lub dostarczenia go
odbiorcom gazu ziemnego w gospodarstwach domowych, iloÊç gazu ziemnego niezb´dnà do wykonania
tych zadaƒ lub obs∏ugi odbiorców gazu ziemnego
w gospodarstwach domowych uwzgl´dnia si´ w informacji przekazanej stosownie do art. 58 ust. 5 ustawy.
4. Odbiorcy przekazujà w terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego roku przedsi´biorstwom energetycznym,
z którymi zawarli umowy sprzeda˝y lub umowy kompleksowe, informacje, o których mowa w art. 58 ust. 5
ustawy, stanowiàce podstaw´ sporzàdzania informacji,
o której mowa w ust. 3.
§ 6. 1. Plan sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci.
2. Pierwsza cz´Êç planu zawiera informacje dotyczàce:
1) okresu obowiàzywania planu;
2) trybu wprowadzania ograniczeƒ przez operatora
systemu gazowego;
3) sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych iloÊci poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10 — okreÊlonych
w danym planie dla poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, sporzàdzone w formie zestawienia.
3. Operator systemu gazowego lub przedsi´biorstwo pe∏niàce funkcj´ operatora systemu gazowego
podaje do publicznej wiadomoÊci pierwszà cz´Êç planu w sposób zwyczajowo przyj´ty w danej miejscowoÊci lub w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej.
4. Druga cz´Êç planu zawiera informacje o maksymalnych godzinowych i dobowych iloÊciach poboru
gazu ziemnego, w stopniach zasilania od 2 do 10, dla
poszczególnych odbiorców uj´tych w planie. Informacje uj´te w drugiej cz´Êci planu sà przekazywane przez
operatora systemu gazowego lub przedsi´biorstwo
energetyczne pe∏niàce funkcj´ operatora systemu gazowego odbiorcy w zakresie jego dotyczàcym, w formie wyciàgu z planu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki
o zatwierdzeniu planu, o której mowa w art. 58 ust. 17
ustawy.
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5. Informacje uj´te w drugiej cz´Êci planu sà przekazywane przez operatora systemu gazowego lub
przedsi´biorstwo energetyczne pe∏niàce funkcj´ operatora przedsi´biorstwom energetycznym prowadzàcym dzia∏alnoÊç gospodarczà polegajàcà na obrocie
gazem ziemnym, w formie wyciàgu w zakresie dotyczàcym odbiorców danego przedsi´biorstwa energetycznego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, o której mowa w ust. 4.
§ 7. 1. Uj´te w planach ograniczenia okreÊla si´
w stopniach zasilania od 2 do 10 dla odbiorców
i punktów wyjÊcia z systemu gazowego, w których pobierajà gaz ziemny.
2. Pierwszy stopieƒ zasilania odpowiada wielkoÊci
maksymalnej mocy umownej, jakà mo˝e pobieraç odbiorca w danym punkcie wyjÊcia z systemu gazowego
na podstawie umowy, o której mowa w art. 5 ust. 2
pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne.
3. Drugi stopieƒ zasilania odpowiada Êredniej godzinowej i dobowej iloÊci gazu ziemnego, jakà pobiera∏ odbiorca w danym punkcie wyjÊcia z systemu gazowego w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzajàcego do dnia 30 czerwca roku, w którym zosta∏ opracowany plan, chyba ˝e istniejà technicznie uzasadnione
przes∏anki innego sposobu okreÊlenia 2 stopnia zasilania.
4. Stopnie zasilania od 3 do 9 okreÊla si´ w planie
jako wartoÊci godzinowe i dobowe — poÊrednie mi´dzy stopniem zasilania 2 a 10 — zmniejszajàce si´ proporcjonalnie, chyba ˝e istniejà technicznie uzasadnione przes∏anki innej zmiennoÊci stopni zasilania, przy
zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru gazu
ziemnego mi´dzy 2 a 10 stopniem zasilania.
5. Dziesiàty stopieƒ zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej iloÊci gazu ziemnego pobieranej przez odbiorc´ w danym punkcie wyjÊcia z systemu gazowego, niepowodujàcej zagro˝enia bezpieczeƒstwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych.
§ 8. 1. Ograniczenia sà realizowane przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatorów systemów przesy∏owych gazowych lub operatorów systemów po∏àczonych gazowych o obowiàzujàcych stopniach zasilania.
2. Komunikaty operatorów systemów przesy∏owych gazowych lub operatorów systemów po∏àczonych gazowych o obowiàzujàcych w najbli˝szych
12 godzinach stopniach zasilania oraz o przewidywanych na nast´pne 12 godzin stopniach zasilania sà
og∏aszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia mi´dzy godzinà 750 a 805 oraz 1955 a 2010 i obowiàzujà w czasie
okreÊlonym w tych komunikatach. Komunikaty te mogà byç równie˝ og∏aszane na stronach internetowych
tych operatorów.
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3. W przypadku zró˝nicowania wprowadzonych
ograniczeƒ w stosunku do stopni zasilania og∏oszonych w radiowych komunikatach energetycznych,
operatorzy systemów przesy∏owych gazowych lub
operatorzy systemów po∏àczonych gazowych powiadamiajà odbiorców indywidualnie w formie pisemnej
lub za pomocà innego Êrodka komunikowania si´,
w sposób zwyczajowo przyj´ty.
4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 3, obowiàzujà odbiorców w pierwszej kolejnoÊci w stosunku
do powiadomieƒ og∏aszanych w radiowych komunikatach energetycznych.
§ 9. 1. Operator systemu przesy∏owego gazowego
z operatorami systemów dystrybucyjnych gazowych
oraz operatorami systemów magazynowania gazu
ziemnego, w trakcie przygotowania do wprowadzenia
ograniczeƒ oraz w okresie trwania ograniczeƒ, w ramach wspó∏pracy, w szczególnoÊci:
1) przekazujà informacj´ o zg∏oszeniu, o którym mowa w § 3 ust. 1;
2) uzgadniajà warunki prowadzenia ruchu mi´dzy
systemami gazowymi;
3) zapewniajà kontrol´ jakoÊci gazu ziemnego;
4) zapewniajà poprawnoÊç wykonywania pomiarów
przep∏ywu gazu ziemnego mi´dzy systemami gazowymi;
5) prowadzà rejestry zdarzeƒ majàcych wp∏yw na
ruch mi´dzy systemami gazowymi.
2. Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów magazynowania gazu
ziemnego, na wniosek operatora systemu przesy∏owego gazowego, przekazujà niezb´dne dane s∏u˝àce do
opracowania planów, w szczególnoÊci dane dotyczàce:
1) skutków wprowadzenia ograniczeƒ;
2) przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczà.
§ 10. Plany wprowadzania ograniczeƒ, zatwierdzone przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, obowiàzujà do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki planów opracowanych
na podstawie ustawy.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
———————
3)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad i trybu wprowadzania ograniczeƒ
w sprzeda˝y paliw sta∏ych lub ciek∏ych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a (Dz. U. Nr 59, poz. 518 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 69), które utraci∏o moc z dniem 20 marca 2007 r. na podstawie
art. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy
— Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 158, poz. 1123).

