
 

  Warszawa, dnia  2  czerwca 2011 r. 

PREZES 
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
 

 
 
 

Informacja (nr 17/2011) 

w sprawie 

opracowywania przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych 

planów ograniczeń w poborze gazu ziemnego  

 
 
 

  Stosownie  do  art.  58  ust.  1  ustawy  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 (Dz. U.  z 2007  r. Nr 52, poz.  343  z późn.  zm.)  – dalej:  „ustawa o  zapasach”, 
operatorzy  systemów przesyłowych  gazowych,  operatorzy  systemów  dystrybucyjnych 
gazowych  oraz  operatorzy  systemów  połączonych  gazowych  są  obowiązani  do 
opracowania  planu  wprowadzania  ograniczeń  w  poborze  gazu  ziemnego.  Zgodnie  
z  art.  58  ust.  2  ustawy  o  zapasach,  plany  wprowadzania  ograniczeń  określają 
maksymalne  godzinowe  i  dobowe  ilości  poboru  gazu  ziemnego  przez  poszczególnych 
odbiorców  przyłączonych  do  ich  sieci,  dla  poszczególnych  stopni  zasilania.  Natomiast 
zgodnie z art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach, operatorzy, o których mowa w ust. 1 tegoż 
przepisu,  aktualizują  corocznie  plany  wprowadzania  ograniczeń  i  przedkładają  je,  
do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.  

Złożony w  trybie art. 58 ust.  17 ustawy o  zapasach wniosek w  sprawie  zatwierdzenia 
planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, powinien być poprzedzony 
realizacją  procedury  zbierania  od  odbiorców  objętych  planami  wprowadzania 
ograniczeń informacji, o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach, tj. informacji  
przekazywanych  do  dnia  31  lipca  każdego  roku,  o  minimalnej  ilości  gazu  ziemnego, 
której  pobór  nie  powoduje  zagrożenia  bezpieczeństwa  osób  oraz  uszkodzenia  lub 
zniszczenia  obiektów  technologicznych  i  odpowiada  maksymalnemu  dozwolonemu 
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poborowi  gazu  ziemnego  w  10.  stopniu  zasilania.  Określona  w  informacji  ilość  gazu 
ziemnego może być weryfikowana przez właściwych operatorów.  

Zbierając  informacje,  o  których  mowa  w  art.  58  ust.  5  ustawy  o  zapasach  oraz 
opracowując plany ograniczeń operatorzy powinni kierować się zasadami określonymi  
w  rozporządzeniu  Rady  Ministrów  z  dnia  19  września  2007  r.  w  sprawie  sposobu  
i  trybu wprowadzania ograniczeń w poborze  gazu  ziemnego  (Dz. U.  z  2007  r. Nr 178, 
poz. 1252) ‐ dalej: „rozporządzenie”. 

Mając na względzie konieczność złożenia przez operatorów do Prezesa URE wniosków  
o  zatwierdzenie  zaktualizowanych  planów wprowadzania  ograniczeń w  poborze  gazu 
ziemnego  na  kolejny  okres  oraz  dostrzegając  potrzebę  ujednolicenia  formuły 
konstruowania  planów  wprowadzania  ograniczeń  w  poborze  gazu  ziemnego, 
przedstawiam następujące sugestie w ww. zakresie:  

1) w  treści  wniosku  o  zatwierdzenie  planu  ograniczeń  w  poborze  gazu  ziemnego 
powinny  znaleźć  się  oświadczenia  osób  uprawnionych  do  reprezentacji  danego 
operatora, odnoszące się do: 

a) ujęcia w przedłożonej przez operatora aktualizacji planu ograniczeń, wszystkich 
odbiorców  spełniających warunki  określone w  §  4  ust.  1  pkt  1  rozporządzenia, 
przyłączonych do sieci operatora w dniu określonym datą wniosku (zgodnie z § 5 
ust. 1 rozporządzenia), 

b) ewentualnego  dokonania  przez  operatora  przy  opracowywaniu  ww.  planu 
weryfikacji ‐ zgodnie z art. 58 ust. 6 i 7 ustawy o zapasach ‐  informacji podanych 
przez  odbiorców dotyczących minimalnych  ilości  gazu  ziemnego,  których  pobór 
nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia  lub zniszczenia 
obiektów technologicznych,  

c) w przypadku nie dokonania przez operatora weryfikacji informacji od odbiorców 
w  trybie  art.  58  ust.  6  i  7  ustawy  o  zapasach,  należy  wyjaśnić  jakie  działania 
operator  podjął  w  celu  sprawdzenia  rzetelności  informacji  od  odbiorców  
w  zakresie  minimalnej  ilości  gazu  ziemnego,  której  pobór  nie  powoduje 
zagrożenia  bezpieczeństwa  osób  oraz  uszkodzenia  lub  zniszczenia  obiektów 
technologicznych  i  odpowiada  maksymalnemu  dozwolonemu  poborowi  gazu 
ziemnego w 10. stopniu zasilania,  

d) uwzględnienia  przez  operatora  przy  opracowywaniu  planu  ograniczeń  zasady 
określonej w  §  2  ust.  2  rozporządzenia,  zgodnie  z  którą  ograniczenia  nie mogą 
powodować  zagrożenia  bezpieczeństwa  osób  oraz  uszkodzenia  lub  zniszczenia 
obiektów  technologicznych  oraz  zakłóceń  w  funkcjonowaniu  instytucji, 
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przedsiębiorców  i  obiektów  w  zakresie  wykonywania  zadań  związanych  z: 
bezpieczeństwem  lub  obronnością  państwa,  opieką  zdrowotną,  edukacją, 
wytwarzaniem  i  dostarczaniem  energii  elektrycznej  i  ciepła  do  odbiorców  
w gospodarstwach domowych, ochroną środowiska, 

2) odnośnie pierwszej części planu ograniczeń: 

a) w  zakresie  informacji  dotyczących  trybu  wprowadzania  ograniczeń  przez 
operatora  systemu  gazowego  należy  uwzględnić  całość  regulacji  odnoszących  
się  do  tej  kwestii,  zawartych  w  ustawie  o  zapasach  oraz  w  rozporządzeniu,  
w szczególności art. 53, 54, 56, 58 i 59 ustawy o zapasach oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 
i 2, § 6, § 7, § 8 i § 9 ust. 1 rozporządzenia,  

b) w  zakresie  informacji  dotyczących  sumarycznych,  maksymalnych  godzinowych  
i  dobowych  ilości  poboru  gazu  ziemnego  dla  poszczególnych  stopni  zasilania, 
należy  uwzględnić  ‐  zgodnie  z  §  6  ust.  2  pkt  3  rozporządzenia  ‐  poszczególne 
rodzaje gazu ziemnego, 

c) należy określić w jakiej formie operator, po zatwierdzeniu planu ograniczeń przez 
Prezesa URE, poda do publicznej wiadomości pierwszą część planu (zgodnie z § 6 
ust. 3 rozporządzenia), 

3) odnośnie drugiej, tabelarycznej części planu: 

a) wykaz  odbiorców  należy  ułożyć  w  porządku  alfabetycznym  oraz  każdemu  
odbiorcy ujętemu w planie należy przypisać kolejną liczbę porządkową, przy czym 
wykaz  ten  powinien  pozwalać  na  jednoznaczną  identyfikację  danego  odbiorcy, 
tzn.: 

- w  kolumnie  dotyczącej  nazwy  odbiorcy  należy  wskazać  jedynie  nazwę 
odbiorcy,  którą  dany  odbiorca  posługuje  się  w  obrocie  prawnym  (firma 
przedsiębiorcy  w rozumieniu art. 432 ‐ art. 435 Kodeksu cywilnego),    

- w  kolumnie  dotyczącej  adresu  odbiorcy  należy  jednoznacznie  wskazać  adres 
siedziby danego odbiorcy, nie zaś adres np. zakładu lub oddziału należącego do 
tego  odbiorcy,  pamiętając  przy  tym,  że  dany  odbiorca może mieć  tylko  jeden 
adres  siedziby  (wskazanie  adresu  siedziby  można  połączyć  ze  wskazaniem 
nazwy odbiorcy), 

b) należy  wydzielić  pole,  w  którym  jednoznacznie  wskazane  zostaną  właściwe 
punkty wyjścia  z  systemu  gazowego  (miejsca  poboru  gazu  ziemnego  z  systemu 
gazowego  lub  połączone  ze  sobą,  po  stronie  instalacji  odbiorcy, miejsca  poboru 
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tego  gazu  z  systemu  gazowego  ‐  por.  §  4  ust.  3  rozporządzenia)  dla  każdego 
odbiorcy uwzględnionego w planie (por. § 7 ust. 1 rozporządzenia), 

c) w  przypadku,  gdy  dany  odbiorca  ujęty  przez  operatora  w  planie  ograniczeń 
posiada kilka zakładów (oddziałów), w związku z czym korzysta z kilku różnych 
punktów  wyjścia  z  systemu  gazowego,  fakt  ten  należy  uwzględnić  poprzez 
odpowiednie wykazanie tych punktów w odniesieniu do tego odbiorcy, 

d) w przypadku, gdy wobec danego odbiorcy ujętego w planie ograniczeń zachodzi 
różnicowanie  mocy  w  okresie  obowiązywania  tego  planu,  fakt  ten  należy 
uwzględnić  poprzez  odpowiednie  wykazanie  okresów  obowiązywania 
poszczególnych stopni ograniczeń wobec takiego odbiorcy,  

e) należy wydzielić pole, w którym odnośnie każdego z odbiorców ujętych w planie 
ograniczeń,  wskazany  zostanie  rodzaj  gazu  ziemnego,  objętego  ograniczeniami  
w poborze,  

f) mając na względzie § 7 ust. 4 rozporządzenia, zgodnie z którym stopnie zasilania 
od  3  do  9  określa  się w  planie  ograniczeń  jako wartości  godzinowe  i  dobowe  ‐ 
pośrednie między stopniem zasilania 2 a 10  ‐ zmniejszające się proporcjonalnie, 
chyba  że  istnieją  technicznie  uzasadnione  przesłanki  innej  zmienności  stopni 
zasilania,  przy  zachowaniu  zasady  stopniowej  redukcji  poboru  gazu  ziemnego 
między  2  a  10  stopniem  zasilania,  należy  udzielić  wyjaśnień  w  przedmiocie 
przesłanek  wskazujących  na  prawidłowość  określenia  przez  operatora  stopni 
zasilania  dla  odbiorców  ujętych  w  planie  ograniczeń,  wobec  których  zasada 
proporcjonalnego zmniejszania stopni zasilania nie znalazła zastosowania.  

 

Przedstawiając  powyższe  wytyczne  zwracam  uwagę,  iż  ograniczenia  w  poborze  gazu 
ziemnego wprowadzane są zgodnie z odpowiednimi planami w sytuacjach kryzysowych, 
co uzasadnia wymóg sporządzenia takich planów w sposób maksymalnie czytelny. 

 

W celu usprawnienia procesu składania wniosku o zatwierdzenie planu ograniczeń na 
stronie  www.ure.gov.pl  (podstrona  dla  przedsiębiorstw  energetycznych)  w  zakładce 
„Przydatne  formularze”  umieszczone  zostaną  wzory  tabel,  które  powinny  znaleźć  się  
w treści planu ograniczeń w poborze gazu ziemnego.  

Plany  ograniczeń  przedstawiane  Prezesowi  URE  do  zatwierdzenia  powinny  być 
przesyłane  w  dwóch  egzemplarzach,  na  adres:  Urząd  Regulacji  Energetyki  ‐  
Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, 00–872 Warszawa, ul. Chłodna 64.  
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Wniosek  o  zatwierdzenie  planu  ograniczeń  powinien  być  podpisany  przez  osoby 
upoważnione  do  reprezentacji  danego  operatora  a  każda  strona  planu  ograniczeń 
powinna  być  parafowana  przez  takie  osoby.  Wraz  ze  złożeniem  wniosku  
o  zatwierdzenie  planu  ograniczeń  należy  przedstawić  dowód  uiszczenia  stosowanej 
opłaty  skarbowej  (10  zł)  oraz  odpis  aktualny  z  właściwego  dla  operatora  rejestru 
przedsiębiorców. W razie składania wniosku przez pełnomocnika lub prokurenta należy 
przedstawić  stosowny  dokument  pełnomocnictwa  lub  prokury  wraz  z  dowodem 
uiszczenia  opłaty  skarbowej  (17  zł  od  każdego pełnomocnictwa  lub prokury).  Zapłata 
opłaty  skarbowej  powinna  być  dokonywana  na  rzecz  właściwego  miejscowo  organu 
podatkowego  –  Prezydenta  m. st.  Warszawy.  W  przypadku  wpłat  bezgotówkowych 
powinny być one dokonywane na rachunek Urzędu Dzielnicy Wola – Miasta Stołecznego 
Warszawy, Al. Solidarności 90, 01‐003 Warszawa, numer rachunku: BANK HANDLOWY 
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045. 

Telefon  kontaktowy  do  Departamentu  Przedsiębiorstw  Energetycznych  w  Urzędzie 
Regulacji Energetyki: (22) 661 63 22 lub 661 61 71. 

 

    Prezes  

                  Urzędu Regulacji Energetyki 

 

                 /‐/Marek Woszczyk 

 


