PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ
W POBORZE GAZU ZIEMNEGO

Warszawa, styczeń 2018 r.
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Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego
Niniejszy plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego został opracowany przez
Cryogas M&T Poland S.A. z siedzibą w Warszawie – jako operatora systemu dystrybucyjnego
gazowego.
Podstawa prawna opracowania planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego:


ustawa 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 2017 r. poz. 1210, ze zm.), dalej: „ustawa
o zapasach”,



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), dalej:
„rozporządzenie”, wydane na podstawie art. 55 ustawy o zapasach.

Zawartość planu:
Część I – zawiera informacje dotyczące:
1) Okresu obowiązywania planu,
2) Trybu wprowadzania ograniczeń przez operatora systemu gazowego,
3) Sumarycznych, maksymalnych godzinowych i dobowych ilości poboru gazu ziemnego dla
poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10 określonych w danym planie, sporządzanych
w formie zestawienia,
4) Publikacji planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.
Część II – zawiera informacje o maksymalnych godzinowych i dobowych poborach gazu
ziemnego w stopniach od 2 do 10 dla poszczególnych odbiorców ujętych w planie.
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Część I
1. Okres obowiązywania planu.
Niniejszy plan ograniczeń obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
aktualizacji tego planu.
2. Tryb wprowadzania ograniczeń:
a) Jeżeli w ocenie operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów
połączonych gazowych działania, o których mowa w art. 50 i art. 52 ustawy o zapasach,
nie spowodują przywrócenia stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie gazu
ziemnego, operator ten, z własnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych od
przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu
gazem ziemnym z zagranicą i podmiotu dokonującego przywozu gazu ziemnego, zgłasza
ministrowi właściwemu do spraw energii potrzebę wprowadzenia ograniczeń w poborze
gazu ziemnego zgodnie z planami wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust.
1 ustawy o zapasach,
b) Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii może wprowadzić,
w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
lub jego części, ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki
i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz
okres na jaki będą wprowadzane te ograniczenia,
c) Ograniczenia wynikające z planów wprowadzania ograniczeń nie mają zastosowania do
odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych,
d) Określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń ilości poboru gazu ziemnego
w poszczególnych stopniach zasilania 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 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo
energetyczne,
e) Ograniczeniami w poborze gazu ziemnego objęci są odbiorcy spełniający łącznie następujące
warunki: pobierający gaz ziemny w punkcie wyjścia z systemu gazowego, jeżeli suma mocy
umownych określonych 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 wyjścia wynosi co najmniej
417 m3/h (4600 kWh/h dla gazu ziemnego wysokometanowego grupy E) oraz ujęci w
planach wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust.1 ustawy zapasach,
f) Ograniczenia są realizowane przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatorów
systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych o
obowiązujących stopniach zasilania,
g) Komunikaty operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów
połączonych o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania oraz
przewidywalnych na następne 12 godzinach stopnia zasilania oraz przewidywanych na
następne 12 godzin stopniach zasilania są ogłoszone w radiowych komunikatach
energetycznych w programie I Polskiego Radia między godziną 750 a 805 oraz 1955 a 2010
i obowiązują w czasie określonym w tych komunikatach. Komunikaty te mogą być również
ogłaszane na stronach internetowych tych operatorów. W przypadku zróżnicowania
wprowadzonych ograniczeń w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w radiowych
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komunikatach energetycznych, operatorzy systemów przesyłowych gazowych lub
operatorzy systemów połączonych gazowych powiadamiają odbiorców indywidualnie w
formie pisemnej lub za pomocą innego środka komunikowania się, w sposób zwyczajowo
przyjęty. Powiadomienia, o których mowa powyżej obowiązują odbiorców w pierwszej
kolejności w stosunku do powiadomień ogłoszonych w radiowych komunikatach
energetycznych.
3. Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego
wysokometanowego dla poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10, określonych w danym
planie
Z uwagi na nieobsługiwanie w chwili obecnej odbiorców pobierających gaz ziemny w punkcie
wyjścia z systemu gazowego, których suma mocy umownych określonych 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 wyjścia wynosi co najmniej 417m3/h (4 600 kWh/h dla gazu
wysokometanowego grupy E), Operator Systemu Dystrybucyjnego nie przedstawia zestawienia
określającego sumaryczne maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego
dla poszczególnych stopnia zasilania.
4. Publikacja Planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego
Po zatwierdzeniu planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego przez Prezesa URE
operator systemu dystrybucyjnego gazowego poda do publicznej wiadomości pierwszą część
tego planu przez opublikowanie jej na swojej stronie internetowej (www.cryogas.pl).
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Część II
Z uwagi na nieobsługiwanie w chwili obecnej odbiorców pobierających gaz ziemny w punkcie
wyjścia z systemu gazowego, których suma mocy umownych określonych w umowach, o których mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - prawo energetyczne
dla tego punktu wyjścia wynosi co najmniej 417m3/h (4 600 kWh/h dla gazu wysokometanowego grupy
E), Operator Systemu Dystrybucyjnego nie przedstawia zestawienia określającego maksymalne
godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania dla
poszczególnych odbiorców ujętych w planie ograniczeń.

