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Informacja Prezesa Urzędu Regulacji nr 46/2021
w sprawie obowiązku opracowania przez operatorów systemów dystrybucyjnych
gazowych oraz operatora systemu przesyłowego gazowego planów wprowadzania
ograniczeń w poborze gazu ziemnego

Celem niniejszej informacji jest zwrócenie uwagi na potrzebę terminowej realizacji
przez operatorów systemów dystrybucyjnych gazowych (OSD) i operatora systemu
przesyłowego gazowego (OSP) obowiązku opracowania i przedłożenia Prezesowi URE
do zatwierdzenia planów wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej:
„plany ograniczeń”) oraz ujednolicenie praktyki opracowywania takich planów.
Potrzeba opracowania niniejszej informacji wynika z wejścia w życie w dniu 10
kwietnia 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w
sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 549) (dalej: Rozporządzenie), uchylającego dotychczasowe
rozporządzenie Rady Ministrów dedykowane tej kwestii1.
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 2020 r. poz. 411, z późn. zm.) – dalej: „ustawa o zapasach”, operatorzy
systemów przesyłowych gazowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych
oraz operatorzy systemów połączonych gazowych lub przedsiębiorstwa energetyczne
pełniące funkcję operatorów są obowiązani do opracowania planów wprowadzania
ograniczeń. Zgodnie z art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach, operatorzy lub
przedsiębiorstwa pełniące funkcję operatorów, o których mowa w ust. 1 tego przepisu,
aktualizują corocznie plany wprowadzania ograniczeń i przedkładają je, do dnia
15 listopada danego roku, Prezesowi URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.
Operatorzy systemów gazowych, opracowując plany ograniczeń, powinni kierować się
zasadami określonymi w ustawie o zapasach (art. 53 - 59 ustawy), nowo
wprowadzonym rozporządzeniem dotyczącym ograniczeń oraz ustawą z dnia 10
kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.) – dalej
„uPe”.
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Rozporządzenie 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).

Nowe rozporządzenie wprowadza szereg zmian zwiększających efektywność
mechanizmu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Należy do nich m. in.:
1) wprowadzenie kategorii „odbiorców chronionych”, z których część:
a) nie podlega ograniczeniom, niezależnie od wprowadzonego stopnia zasilania,
b) podlega ograniczeniom wyłącznie w 12 stopniu zasilania (odbiorcy chronieni,
o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia),
c) podlega ograniczeniom w części prowadzonej działalności (w zakresie nie
zdefiniowanej dla odbiorców chronionych).
2) objęcie ograniczeniami w poborze gazu ziemnego większej grupy odbiorców, tj.
wszystkich odbiorców gazu ziemnego, którzy nie zostali zakwalifikowani do
kategorii odbiorców chronionych dla danego stopnia zasilania,
3) zdefiniowanie w inny sposób stopni zasilania (wprowadzenie stopni zasilania od 1
do 12 w zamian dotychczasowych 10),
4) wykorzystanie do określenia stopni zasilania wartości wyrażonych w jednostkach
energii,
5) wprowadzenie mechanizmu umożliwiającego operatorom opracowanie planu
ograniczeń, w przypadku nie przekazania przez odbiorców niektórych
informacji,
6) doprecyzowania sposobu ogłaszania obowiązujących stopni zasilania,
w szczególności poprzez wprowadzenie obowiązku ich podawania do wiadomości
publicznej z 10-godzinnym wyprzedzeniem.
Konieczność opracowania nowego aktu prawnego związana była z przyjętym przez
Parlament Europejski i Radę (UE) w dniu 25 października 2017 r. rozporządzeniem
nr 2017/1938 dotyczącym środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu
ziemnego i uchylające rozporządzenie (UE) nr 994/2010.
I.

STOPNIE ZASILANIA – ZASADY ICH USTALANIA

Ujęte w planach ograniczenia określa się w stopniach zasilania od 1 do 12 dla odbiorców
i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.
Maksymalna wielkość poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania
określana jest następująco:
1) 1 stopień odpowiada wielkości maksymalnej mocy umownej, jaką może pobierać
odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego na podstawie umowy,
o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe,
2) 2 stopień odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego, jaką
pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego w okresie od dnia 1
lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku opracowania planu; do
kalkulacji nie są przyjmowane dni, w których pobór dobowy był równy
0 kWh/dobę,
3) stopnie od 3 do 9 określa się jako wartości pośrednie między 2 a 10 stopniem,
zmniejszające się proporcjonalnie. Rozporządzenie dopuszcza w przypadku
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istnienia technicznych uzasadnionych przesłanek inną zmienność ww. stopni, jednak
przy zachowaniu zasady stopniowej redukcji poboru gazu ziemnego między 2 a 10
stopniem zasilania wyjątek: w stosunku do odbiorców gazu ziemnego, których moc umowna (o której
mowa w 1 stopniu zasilania) jest mniejsza niż 5500 kWh/h, wielkość poboru gazu
ziemnego określona w stopniach zasilania od 3 do 9 równa jest wielkości poboru
w 2 stopniu zasilania (§ 7 ust. 10 Rozporządzenia),
4) 10 stopień zasilania – odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu
ziemnego pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego,
niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani uszkodzenia lub zniszczenia
obiektów technologicznych, co istotne ilość ta, określona przez odbiorcę, nie może
przekraczać najwyższego z minimalnych (godzinowych i dobowych) poborów gazu
wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień 1 lipca roku,
w którym został opracowany plan; w kalkulacji nie są uwzględniane dni, w których
godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, jaką odbierał odbiorca w danym punkcie
wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego
odbiorcy w 2 stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku,
5) 11 stopień odpowiada poborowi 0 kWh/h i 0 kWh/dobę gazu ziemnego przez
odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego,
6) 12 stopień odpowiada poborowi 0 kWh/h i 0 kWh/dobę gazu ziemnego przez
odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, w tym przez odbiorcę
chronionego, o którym mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia:
1) pkt 2 (niezależnie od wielkości mocy umownej), 8 i 9;
2) pkt 13, w zakresie, w jakim zajmuje się wytwarzaniem ciepła dla odbiorców,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierających ciepło w okresie od dnia
1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub
zaopatrywaniem w ciepło tych odbiorców, pod warunkiem że instalacji tego
odbiorcy gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
Zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia, ograniczenia określone w stopniach zasilania od 1
do 11 mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem:
1) odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych,
2) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej:
a) przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162),
b) podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie
upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa,
leśnictwa i rybactwa śródlądowego,
c) rolników wynajmujących pokoje, sprzedających posiłki domowe i świadczących
w gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów,
d) producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów
wina w ciągu roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z
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dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi
wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. z 2020 r. poz. 1891),
e) rolników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży, o której mowa w art.
20 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.),
f) kół gospodyń wiejskich prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia
9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz.U. z 2021 r. poz. 165), które
spełniają warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy
 w przypadku których moc umowna w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu
gazowego lub sumie miejsc poboru tego gazu z systemu gazowego zasilających
danego odbiorcę pod jednym adresem, zwanych dalej „punktem wyjścia z systemu
gazowego”, nie przekracza 710 kWh/h (ważne: odbiorcy, których moc umowna
przekracza ww. ilość podlegają ograniczeniom w związku z czym mają dla tych
odbiorców zastosowanie stopnie zasilania od 1 do 11),
3) podmiotów zapewniających świadczenie opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) przyłączonych do
sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
4) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369)
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
5) noclegowni i ogrzewalni, o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub
przesyłowej gazowej,
6) jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 821 oraz z 2021 r. poz. 159)
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
7) jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek
współpracujących z tym systemem w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401
oraz z 2021 r. poz. 159) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej
gazowej,
8) podmiotów stanowiących element systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1,
2, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz.
910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub
przesyłowej gazowej,
9) organów administracji publicznej w rozumieniu art. 5 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256,
695, 1298 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54 i 187) i urzędów je obsługujących,
przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
10) podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, w zakresie tej działalności, a
także dziennych opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75), przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
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11) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
12) podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami, w zakresie, w jakim
realizują zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361), przyłączonych do sieci
dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,
13) odbiorców gazu ziemnego, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem
ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w pkt 1-12, pobierającego ciepło w okresie
od dnia 1 września do dnia 31 maja, na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej
wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub
zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych
odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
- zwanych „odbiorcami chronionymi”.
Ograniczenia określone w 12 stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich
odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których mowa w § 4
ust. 1 Rozporządzenia:
1) pkt 1, 3-7 i 10-12,
2) pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września
do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej,
wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w
ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego
nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
Co istotne, zgodnie z § 4 ust. 5 Rozporządzenia, w przypadku gdy odbiorca chroniony
oprócz działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3-13 Rozporządzenia, prowadzi
również inną działalność, wówczas w zakresie tej działalności podlega ograniczeniom.
W przypadku odbiorcy, który nie przekaże w terminie informacji, o których mowa
w art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach, a który w okresie od dnia 1 lipca roku
poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, realizował
pobór, za ilość gazu ziemnego, o której mowa w § 7 ust. 5 Rozporządzenia (10 stopień
zasilania), przyjmuje się minimalny godzinowy i dobowy pobór gazu ziemnego
odnotowany w tym okresie, z wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie
wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę.
Dla odbiorcy, który został przyłączony do systemu gazowego po dniu 30 czerwca
roku, w którym opracowywany jest plan, albo który nie przekaże w terminie informacji,
o których mowa w art. 58 ust. 5 ustawy o zapasach, i w okresie od dnia 1 lipca roku
poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, nie
realizował poboru lub realizował pobór w części tego okresu (brak historii poboru),
operator przyjmuje dla takiego odbiorcy:
1) 2 stopień zasilania równy wielkości mocy umownej określonej w obowiązującej w
chwili opracowywania planu umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz
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ust. 3 i 4 uPe, tj. przyjmuje dla takiego odbiorcy wielkości poboru gazu ziemnego dla
2 stopnia zasilania na poziome wielkości 1 stopnia zasilania (maksymalna moc
umowna),
2) 10 stopień zasilania równy wartość minimalnego możliwego do zrealizowania
poboru gazu ziemnego, wynikającego z postanowień określających maksymalne
dopuszczalne ograniczenia w poborze tego paliwa zawartych w obowiązującej w
chwili opracowywania planu umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust.
3 i 4 uPe (zgodnie z art. 5 ust. 4a ustawy o zapasach, umowy sprzedaży, umowy o
świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych, a także umowa
kompleksowa powinny zawierać postanowienia określające maksymalne
dopuszczalne ograniczenia w poborze paliw gazowych).
Rozporządzenie przewiduje ponadto w szczególnych sytuacjach odmienne traktowanie
(i) odbiorców gazu ziemnego będących przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez
przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r. poz. 1669)(§ 4 ust. 3 Rozporządzenia) oraz
(ii) odbiorców gazu ziemnego wykorzystującego go do produkcji energii elektrycznej
w jednostce wytwórczej, która została wskazana zgodnie z art. 11 ust. 7 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r.
dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego
i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz.Urz. UE L 280 z 28.10.2017, str. 1)
(dalej: Rozporządzenie UE) (§ 4 ust. 4 Rozporządzenia).
II.

INFORMACJE O OGRANICZENIACH

Informacja o obowiązującym stopniu zasilania ogłaszane są w komunikatach przez
operatora systemu przesyłowego lub operatora systemów połączonych gazowych
co najmniej na 10 godzin wcześniej przed jego wprowadzeniem i obowiązuje przez
okres 12 godzin odpowiednio od godz. 6.00 lub od godz. 18.00. Komunikaty te zawierają
dodatkowo informację o przewidywanym do wprowadzenia kolejnym stopniu zasilania
(mechanizm pozwalający odbiorcom na dostosowanie działania ich instalacji
do zmniejszonego poboru gazu ziemnego).
Komunikaty o obowiązujących stopniach zasilania są ogłaszane przez ww. operatorów
na ich stronach internetowych oraz w programie I Polskiego Radia. Szczegółowe
informacje dotyczące niniejszych komunikatów wskazano w § 8 Rozporządzenia.
III.

SPORZĄDZENIE I BUDOWA PLANU WPROWADZANIA OGRANICZEŃ
Plan wprowadzania ograniczeń, zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia, opracowywany jest
przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego
gazowego oraz operatora systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo
energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji
przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci
przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w
art. 9g ust. 1 uPe. Plan ten składa się z dwóch obligatoryjnych części.
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I część planu ograniczeń (upubliczniana przez operatora zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1
Rozporządzenia) zawiera informacje dotyczące:
1) okresu obowiązywania planu,
2) sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu
ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 (w jednostkach energii) dla
poszczególnych rodzajów gazu ziemnego, sporządzone w formie zestawienia,
3) jednostek wytwórczych, o których mowa w § 4 ust. 4 Rozporządzenia, określonych
przez operatora systemu przesyłowego gazowego po uwzględnieniu opinii
operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego (ten punkt wypełnia
jedynie operator systemu przesyłowego gazowego).
W punkcie tym operator systemu przesyłowego gazowego przedstawia wykaz
kluczowych jednostek wytwórczych energii elektrycznej, wykorzystujących gaz do
jej produkcji, wskazanych zgodnie z art. 11 ust. 7 Rozporządzenia UE, po
uwzględnieniu opinii operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego. Przy
uzgodnieniach niezbędne jest zbadanie (a) czy jednostka ta może pracować w
oparciu o inny rodzaj paliwa niż gaz ziemny oraz (b) rozważenie ryzyka zasadności
przyznania priorytetu jej pracy w oparciu o kryteria określone w art. 11 ust. 7
Rozporządzenia UE, tj. czy brak dostaw gazu do niej „mógłby skutkować poważnymi
szkodami dla funkcjonowania systemu elektroenergetycznego lub utrudniłby
produkcję lub przesył gazu”.
II część planu ograniczeń zawiera informacje o:
A. odbiorcach innych niż odbiorcy chronieni podlegających ograniczeniom w zakresie:
1) średniej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego jaką dany odbiorca
przyłączony do sieci pobierał w danym punkcie wyjścia z systemu w okresie od
1 lipca poprzedniego roku do 30 czerwca roku sporządzania planu, z
wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w tym punkcie był równy 0
kWh/dobę (wartość ta stanowi 2 stopień zasilania);
2) maksymalnych godzinowych i dobowych wielkościach poboru gazu przez
każdego odbiorcę przyłączonego do sieci w stopniach zasilania od 1 do 12.
Wskazane wyżej informacje nie obejmują odbiorców chronionych co oznacza, że w
przypadku każdego stopnia zasilania dane obejmują wyłącznie odbiorców
końcowych podlegających ograniczeniom w danym stopniu.
W przypadku gdy przyłączony do sieci odbiorca dostarcza gaz ziemny odbiorcom
chronionym, w dotyczącej go ilości gazu ziemnego lub ilości poboru gazu ziemnego,
uwzględnia się wielkość poboru gazu ziemnego przez jego odbiorców chronionych
(np. spółdzielnia mieszkaniowa wykorzystująca gaz ziemny do celów innych niż
zaopatrzenie w niniejsze paliwo gospodarstw domowych). Ma to na celu określenie
maksymalnych wielkości poboru gwarantujących zasilanie tych odbiorców bez
ograniczeń.
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Analogicznie jak dotychczas, operator systemu dystrybucyjnego gazowego lub
operator systemu przesyłowego gazowego uwzględnia w swoim planie operatora
systemu dystrybucyjnego gazowego, który jest przyłączony do jego sieci, w zakresie,
w jakim jest on odbiorcą końcowym w rozumieniu art. 3 pkt 13a uPe (np. OSD
będący jednocześnie odbiorcą końcowym, który dokonuje zakupu gazu ziemnego
do własnych urządzeń produkcyjnych). Nie uwzględnia on natomiast w swoim planie
odbiorców przyłączonych do sieci tego operatora.
B. wykazie odbiorców chronionych, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia,
którzy podlegają wyłącznie ograniczeniom w 12 stopniu zasilania.
Zgodnie z § 6 ust. 6 pkt 2 Rozporządzenia, operator systemu gazowego lub
przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego, w
terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
o zatwierdzeniu planu, przekazuje informacje o możliwości zastosowania zgodnie
z § 4 ust. 2 ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom,
o których mowa w § 4 Rozporządzenia:
a) ust. 1 pkt 2, 8 i 9,
b) ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy,
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1
września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub
zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych
odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
Zgodnie zaś z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach operatorzy systemów gazowych informują
odbiorców o ustalonej dla nich w zatwierdzonym planie wprowadzania ograniczeń
maksymalnej ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania.
Wielkości te, określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń,
stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania
lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2
pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe.

IV.

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE PLANU OGRANICZEŃ
W celu ujednolicenia formy i zakresu informacji przekazywanych wraz z wnioskami
o zatwierdzenie planów ograniczeń, na stronie:
www.ure.gov.pl  paliwa gazowe  plany wprowadzania ograniczeń
został umieszczony przykładowy plik z treścią planu wprowadzania ograniczeń
w poborze gazu ziemnego wraz z wzorami tabel do I i II części planu ograniczeń.
Ponadto w niniejszej zakładce umieszczono wzór wymaganego oświadczenia, który
należy przedłożyć wraz z wnioskiem.
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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 opłaty skarbowej
w wysokości 10 zł. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego
dokonanie operacji bankowej. Z uwagi na fakt, iż siedzibą centralnego organu
administracji rządowej - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jest m. st. Warszawa,
zapłata opłaty skarbowej powinna być dokonana na rachunek Urzędu Miasta
Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa,
numer rachunku: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070.
Plany ograniczeń przedstawiane Prezesowi URE do zatwierdzenia powinny być
przesyłane :
1) na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 Departament Rynków Paliw Gazowych w formie papierowej (w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach) oraz elektronicznej na płycie CD lub adres:
drg@ure.gov.pl (dodatkowo tabele z części I i II planu ograniczeń należy przedstawić
w formacie „.xls/.xlsx”, przy zachowaniu formuł przeliczających i sumujących)
lub
2) poprzez platformę ePUAP na adres: /URE/SkrytkaESP (dodatkowo tabele z części I
i II planu ograniczeń należy przedstawić w formacie „.xls/.xlsx”, przy zachowaniu
formuł przeliczających i sumujących).
Odnośnie terminu przedłożenia planu ograniczeń do zatwierdzenia przypominam, że
określony w art. 58 ust. 17 ustawy o zapasach termin – do 15 listopada danego roku –
jest terminem ustawowym i materialnym. Dlatego też o prawidłowości zachowania tego
terminu decyduje data wpływu do URE wniosku o zatwierdzenie planu ograniczeń.
Przypominam jednocześnie, że nie przekazanie przez operatora planu ograniczeń
w ustawowym terminie podlega sankcji, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 24 uPe.
Zgodnie z przywołanymi przepisami wymierzanej przez Prezesa URE karze pieniężnej
podlega ten, kto będąc operatorem wyznaczonym na podstawie art. 9h uPe, nie realizuje
obowiązków operatora wynikających z ustawy.

Rafał Gawin
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
/podpisano elektronicznie/
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