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DECYZIA
Na podstawie art. 58 ust. 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej,

produkt6w

naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postqpowania w sytuaciach zagro2enia bezpieczefstwa
pafiwowego pafistwa i zakl6ceri na rynku naftowym (Dz.lJ. z 20lg r. poz. 1323 z p6in. zm.)

wzwiazku

l

ustawyz dnia 10 kwietnia 1gg7 r. - prawo energetyczne (Dz. lJ.z207g r.
po2.755, z p62n. zm.) oraz w zwi4zku z art. ro4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodek
postqpowania administracyinego (Dz. U. z Z07B r. po2.2096 z p6in. zm.),
z

art. 30 ust.

po rozpatrzeniu vmiosku
operatora systemu dystrybucyjnego gazowego
SIME Polska Sp. z o.o.z siedzibqw Sochaczewie,
zwanego dalej,,Operatorem,,,

z dnia 6 listopada 2019 r., o zatwierdzenie pranu wprowadzania ograniczefi poborze
w
gazu
zremnego,

zatwierdzam
opracowany przez operatora ,,plon wprowadzania ograniczeri

w

poborze gazu ziemnego;

Sochaczew, listopad 2019 r.", stanowi4cy zalqcznik do niniejszei
decyzji, na okres od daty wydania

niniejszej decyzji do dnia zatwierdzenia przez prezesa URE aktualizacji
tego planu.
UZASADNIENIE

stosownie do art. 5g ust. 1 ustawy z dnia 16 rutego 2007 r. o
zapasach ropy naftowej, produkt6w
naftowych i gazu ziemnego orazzasadach postgpowania w
sytuaciach zagro2enia bezpiecze6stwa
paliwowego paristwa i zakl6cefi na
rynku naftowym, zwanej dalei:,,ustawE o zapasach,,, Operator
iest obowi4zany do opracowania pranu wprowadzania ograniczefi w poborze gazu
ziemnego,
zwanego dalej ,,planem ograniczef,,. Zgodnie z art. 5g ust.
2 ww. ustawy opracowane przez
operator6w plany wprowadzania ograniczeri okreslajq maksymalne godzinowe
i dobowe ilosci
poboru gazu ziemnego przez poszczeg6lnych odbiorc6w przylqczonych
do ich sieci,
dla poszczeg6lnych stopni zasilania.
. - .-/z

w

my6l

art 58 ust. 17 ustawy

e

o zapasach operatorzy system6w gazowych aktuarizui4
corocznie

plany wprowadzania ograniczeri i przedkladaj4 je, do
dnia 15 listopada danego roku, prezesowi
URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.
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Wnioskiem z dnia 6 listopada 2019 r. (data wplywu: 13 listopada 2019 r.) Operator zwr6cil siq do
Prezesa URE

o zatwierdzenie planu wprowadzania ograniczeri w poborze gazu

ziemnego

stanowi4cego zal4cznik do ww. wniosku. W powyZszym wniosku Operator oswiadczyl r6wnie2,
2e rezygnuje z uprawnienia do zapoznania siq z zebranym materialem dowodowym
w przedmiotowei sprawie.
Przedlo2ony przez Operatora do zatwierdzenia plan ograniczeli zgodnie zw]l,!l,cznymi zawartymi

Rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 19 wrze6nia 2007 r. w sprawie sposobu i trybu
wprowadzania ograniczeri w poborze gazu ziemnego (D2.U.22007 r. Nr 178, poz. 12 5 2), zwanego

w

datei ,,rozporz4dzeniem" sklada sig z dw6ch czg(ci. Pierwsza czqSi planu ograniczeri zawiera
informacje dotycz4ce:

1)

okresu obowi4zywania planu ograniczeli,

2J trybu wprowadzania

3)

ograniczeri,

sposobu publikacji przez Operatora czqsci pierwszej planu ograniczeti,

4J sumarycznych, maksymalnych godzinowych

i

dobowych ilo5ci poboru gazu ziemnego

dlaposzczeg6lnychstopnizasilaniaod2dol0.okre5lonychdlaposzczeg6lnychrodzaj6w
gazu ziemnego, sporzqdzonych w formie zestawienia'

godzinowych
Druga czqsi planu ogranicze6 zawiera informacie o maksymalnych

i

dobowych

iloSciachpoborugazuziemnego,wstopniachzasilaniaod2dol0,dlaposzczeg6lnychodbiorc6w
gazowego' w kt6rych
ujqtych w planie, wraz ze wskazaniem punkt6w wyi6cia z systemu
ww. odbiorcy pobierai4 gaz ziemny.

Zlokonywtrybieart.53ust.lTustawywniosekwsprawiezatwierdzeniaplanuograniczeli,
kt6rych mowa
poprzedzila realizacia procedury zbierania przez Operatora informacji' o
wart.SSust.5ustawyozapasachorazw$Sust.4rozporzadzenia,wszczeg6lnosciinformacji
ominimalnejilo5cigazuziemnego,kt6reipob6rniepowodujezagroileniabezpieczeistwaos6b
i odpowiada maksymalnemu
oraz uszkodzenia lub zniszczenia obielc6w technologicznych
dozwolonemu poborowi gazu ziemnego w 10' stopniu zasilania'
wynika w s zczeg6lnotci' ze:
Ponadto, z informacii przedstawionych przez Operatora

- w

przedlo2onym

do zatwierdzenia planie ograniczeh zostali ujqci wszyscy odbiorcy

ti odbiorcy
Baz
spelniajEcy warunki okre5lone w S 4 ust 1 pkt 1 rozporz4dzenia'
mocy umownych okre6lonych
ziemny w punkcie wyl6cia z systemu gazowego, kt6rych suma
pobierai4cy

wumowach,okt6rychmowawart.5ust'2pkt2orazust.3ustawyzdnial0kwietnia|997r,

-

-

417 m3/b'
Prawo energetyczne, dla tego punktu wyi6cia wynosi co naimniei

ust 2
przy opracowywaniu planu ograniczeri uwzglqdnit zasadQ okre6lon4 w $ 2
powodowai zagroienia
rozporzqdzenia, zgodnie z kt6r4 ograniczenia nie mogE
bezpieczefistwaos6borazuszkodzenialubzniszczeniaobie}it6wtechnologicznychoraz
zak}6ce6wfunkc|onowaniuinstytucji,przedsigbiorc6wiobiekt6wwzakesiewykonywania
pafstw4 opiekq zdrowotn4
zadair zwi4zanych z: bezpieczelistwem lub obronno6ciq

*
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edukacia, wytwarzaniem i dostarczaniem energii elektrycznei
w gospodarstwach domowych, ochronq Srodowiska.

Operator

w

przedloZonym

od 1 sierpnia 2014 r.

-

do

i

ciepla do odbiorc6w

zatwierdzenia planie ograniczeri uwzglqdnil wdro2enie

na mocy $ 46 ust. 1 rozporz4dzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca

2013 r. w sprawie szczeg6}owych zasad ksztaltowania i kalkulacii taryf oraz rozliczeri w obrocie
paliwami gazowymi (Dz. U. z 2O73 r. poz.820)t - systemu rozliczefi opartego na jednostkach
energii, ti. przedlo2ony plan ograniczeri, w zakresie maksymalnych godzinowych i dobowych
iloSci poboru gazu ziemnego dla poszczeg6lnych stopni zasilania od 2 do 10, opracowany zostal
w iednostkach energii (kWh/h oraz kWh/dobqJ.
Bior4c pod uwagq powyisze uznano, 2e przedstawiony przez operatora plan ograniczeri spelnia
wymogi przewidziane w przepisach ustawy o zapasach oraz rozporz4dzenia.
Przy wydawaniu ninieisze! decyzji zwaiono takie, iit:

1)

zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach podmioty obowiqzane do sporz4dzania plan6w
wprowadzania ograniczeri w poborze gazu ziemnego, informuiq odbiorc6w o ustalonej

dla nich w zatwierdzonlnn planie ograniczefi maksymalnej ilosci poboru gazu ziemnego
w poszczeg6lnych stopniach zasilania. wielkosci te, okreslone w zatwierdzonych planach
ograniczefi, staiE siq integraln4 czqsciq um6w sprzedairy, um6w o swiadczenie
uslug
przesylania lub dystrybucii gazu ziemnego oraz um6w kompleksowych,
w rozumieniu
art. 5 ust. 2 pr<t r i 2 ,raz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 7gg7 r. prawo energetyczne,
-

2)

zgodnie z $ 6 ust. 4 rozporz4dzenia informacje uiqte w drugiej czqsci pranu
ograniczeri sq
przekazywane przez operatora systemu gazowego odbiorcy
w zakresie jego dotyczecym,
w formie lvyciagu z pranu, w terminie 14 dni od dnia otraymania decyzii prezesa
URE

o zatwierdzeniu planu,

3)

zgodnie z $ 8 ust' 7 rozporz4dzenia ograniczenia w poborze gazu
ziemnego sq rearizowane
przez odbiorc6w, stosownie do komunikat6w operator6w
system6w przesylowych gazowych
lub operator6w system6w polqczonych gazowych o obowi4zuiqcych
stopniach zasilania.

W zwiEzku z powyLsz)rmi ustaleniami orzeczono,
iak w sentencii.

POUCZENIE

1.

^
2.
_
3.

Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach operator przekazuje
niezwlocznie operatorowi
systemu prz esylowego gazowego zatwierdzony plan wprowadzania
ograniczefi.
zgodnie z g 6 ust.3 rozporzqdzenia operator obowi4zanyyest

'

podad do!ubricznej wiadomosci
pierwsz4 czg36 planu ograniczefi w spos6b zwyczijo *o' priylqty
w aane; mie;scowoSci tuU
w formie elektronicznei na swoiej stronie internetowej.
Od. niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do S4du
Okrqgowego w Warszawie _ Sqdu .1
ochrony Konkurencji i Konsument6w (soKiKJ, za moim posrednictwem,
w terminie
ifl

I obecnie
obowiEzuje Rozporzadzenie Ministra Enertii w-sprawie szczeg6lowych
zasad ksztattowania
w obrocie paliwami gazowymi z dnia 15 marc a 2OiA r.
U. z 2O1a p"r.Zii

{;z.

i.

ur
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i

kalkulac,i tirr.foraz rozliczei
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dwutygodniowym od dnia jei dorqczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz
..,. n79+o pkt 1 i art.479a7 S 1 Kodeksu postgpowania cywilnego].
Odwolanie od decyzji powinno czynit zadoS;t wymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierat. oznaczenie zaskarionej decyzii, okre6lenie warto6ci przedmiotu
sporu, pMytoczenie zarzut6w, zwiqzle ich uzasadnienie, wskazanie dowod6w, a takZe
zawierat wniosek o uchylenie albo zmianq decyzli w caloSci lub czg6ci (art.479ae Kodeku
postqpowania cywilnego).
Odwolanie od decyzli Prezesa URE podlega oplacie stalei w kwocie 1000 zlotych (art.32 ust.
1w zwiqzku z art.3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach s4dowych
w sprawach rywilnych /t.i. Dz.U. z 2019 r.poz.78/). Oplatq uiszcza sig na konto bankowe S4du
Okrqgowego w Warszawie XVII Wydzialu Ochrony Konkurencii i Konsument6w. Strona moie
ubiegad siq o zwolnienie od koszt6w sEdowych stosownie do przepis6w art. 101
i nastQpne ustawy o kosztach s4dowych w sprawach cywilnych, otaz o przyznanie pomocy
prawnei poprzez ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, stosownie do przepisu art. 117

4

5

Kodeksu postqPowania cYwilnego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania stronamoZe ztzec siq prawa do wniesienia

6

wobec Prezesa URE (art. 727a 5 L Kodeksu postQpowania
administracyjnego). Z dniem dorqczenia organowi administracii publicznei oswiadczenia
o zrzeczenit siq prawa do wniesienia odwolania przez stronq, decyzia sraie siq ostateczna
i prawomocna (art. 127a $ 2 Kodeku postgpowania administracyjnego)'
Decyzja podlela wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, ie2eli
jest-zgodna z z4daniem wszystkich stron lub je2eti wszystkie strony zrzekly sie prawa
odwolania ao

7

sorix

io wnlesienia odwolania (art.

130 $ 4 Kodeksu postqpowania administracyinego)'
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Wstqp
Podstawa prawna sporzedzania Planu ograniczefi'
produkt6w naftowych
Ustawa z dnia 16 lutego 2OO7r. o zapasach ropy naftowej'
gazu ziemneg o otaz zasadach postQpowania w sytuacjach zagro2enia bezpieczefstwa

a)
i

paliwowegoizakl6cerinarynkunaftowym(DzUz2O18r'po21323)'tttanadalej"Ustawq
o zapasach";

b)RozpozqdzenieRadyMinistr6wzdnialgwrze6nia2OOTr.wsprawiesposobuitrybu
(Dz' U' z 2OO7 r'' Nr 178 poz 1252)''
wprowadzania ograniczei w poboze gazu ziemnego
zwane dalej,,Rozpozqdzeniem Rady Ministr6w"'
Plan sklada siq z dw6ch czgSci:

Czesci

planu' trybu
zawierajqcej informacje dotyczEce okresu obowiqzywania
godzinowych
wprowadzania ograniczei oraz sumarycznych' maksymalnych
(grupa E) dla
i dobowych ilosci poboru gazu ziemnego wysokometanowego

l-

Czg6ci ll

-

poszczeg6lnych stopni zasilania od 2 do 10'
godzinowych dabowych iloSciach a)
zawieraiqcej informacje o maksymalnych
w stopniach zasilania od 2
poboru gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E)'
do 10, dla poszczeg6lnych odbiorc6w ujqtych w Planie'

i

*t)

/w

SIME Polska Sp. z o.o.

Czg5c

l.

I

Okres obowiqzywania planu.

Plan ograniczei obowiqzuje:
od dnia zatwierdzenia pzez Prezes Uzgdu Regulacji Energetyki niniejszego planu,
do dnia zatwierdzenia pzez Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu

2.

Tryb wprowadzania ograniczef
Tryb wprowadzania ograniczeri w poborze gazu ziemnego uregulowany jest w Ustawie
o zapasach (w szczeg6lno6ci art. 53, 54, 56, 58 i 59) oraz w RozporzEdzeniu Rady

2.1

Ministr6w(wszczeg6lnoSci S 2, S3, S4 ust. 1 i 2, S 6, S 7, S 8 i S 9 ust. .t).
Ograniczeniami w poboze gazu ziemnego objeci sq odbiorcy, spelniajqcy lqcznie
nastepujEce warunki: pobierajqcy gaz ziemny w punkcie wyjScia z systemu gazowego,
je2eli suma mocy umownych okreslonych w umowach, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 2

2.2

pK 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 t. - prawo Energetyczne, dla tego
punktu wyj5cia wynosi co najmniej 417 m3lh (4600 kwh/h) oraz sq ujgci w planach
wprowadzania ograniczeri, o kt6rych mowa w art. 5g ust. 1 ustawy o zapasach.
ograniczenia wynikajqce z plan6w wprowadzania ograniczei nie majq zastosowania
do odbiorc6w gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.
okreslone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeri maksymalne ilosci
poboru gazu ziemnego w poszczeg6lnych stopniach zasilania stajq sie integralnE
czq5ciq um6w spzeda2y, um6w o Swiadczenie uslug pzesylania lub dystrybucji gazu
ziemnego oraz um6w kompreksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - prawo energetyczne.
operator systemu dystrybucyjnego gazowego pzekazule niezwlocznie operatorowi
systemu pzesylowego gazowego zatwierdzony plan wprowadzania ograniczei w
poboze gazu ziemnego.
Wybrane zapisy dotyczqce trybu wprowadzania ograniczeri:

1.3
2.4

2.5

z.o

a) Ustawa o zapasach
Ar7. 53. Jeieli w ocenie operatora systemu przesylowego gazowego lub operatora system6w
polqczonych gazowych dzialania, o kt6rych mowa w aft. 50 aft. 52, nie spowodujE
przywr6cenia stanu bezpieczehstwa paliwowego pahstwa w zakresie gazu ziemnego, operator

i

ten,

z

wlasnej inicjatywy lub na podstawie informacji uzyskanych

od przedsiqbiorstwa
energetycznego wykonujqcego dzialalnosc gospodarczq w zakresie obrotu gazem ziemnym z
zagranicq i podmiotu dokonujqcego przwozu gazu ziemnego, zglasza ministrowi wtasciwemu
Strona

l3

vp

SIME Polska Sp. z o.o.

do spraw energii potnebe wprowadzenia ograniczeh w poborze gazu ziemnego, zgodnie z
planami wprowadzania ograniczeh, o Korych mowa w aft. 58 ust. 1.
Atl. 56. 1. Rada Ministrow, na wniosek ministra wla$ciwego do spraw energii moze
wprowadzic, w drodze rozponEdzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej
Potskiej lub jego czqsci ograniczenia, biorqc pod uwagQ znaczenie odhiorc6w dla gospodarki
i funkcjonowania paftstwa, w szczegolnoSci zadania wykonywane pnez tych odbiorc6w oraz
okres, na jaki bedq wprowadzane te ograniczenia.

b) Rozpozqdzenie Rady Ministr6w
do komunikat6w operator6w
$ 8. 1 . Ograniczenia sa realizowane przez odbiorc6w, stosownie
o
system6w pnesylowych gazowych lub operator6w systemdw polqczonych gazowych
obowiqzujqcych stopniach zasil an ia
2. Komunikaty operatorow systemdw pnesylowych gazowych lub operator6w system6w
polqczonych gazowych o obowiqzuiqcych w naiblizszych 12 godzinach stopniach zasilania
oraz o przewidwanych na nastgpne 12 godzin stopniach zasilania sq oglaszane w radiowych
oraz
komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia miqdzy godzinq 750 a ds
te mogq byC
1955 a 2010 i obowiqzujq w czasie okrestonym w tych komunikatach. Komunikaty
rowniez oglaszane na stronach internetowych tych operator6w'

3.Wprzypadkuzr62nicowaniawprowadzonychograniczehwstosunkudostopnizasilania
pnesylowych
ogloszonych w radiowych komunikatach energetycznych, operatony systemow
gazowych tub operatorzy systemow potAczonych gazovvych powiadamiajq odbiorc6w
spos6b
indywidualnie w formie pisemnei tub za pomocq innego Srodka komunikowania sie' w
zwyczajowo PnYiqtY.
w
4. Powiadomienia, o kt,rych mowa w ust. 3, obowiqzujq odbiorc6w w pierwszej kolejnosci
stosunku do powiadomieh ogtaszanych w radiowch komunikatach energetycznych'

\
3
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Spos6b publikacji czgSci I Planu

jego czQ6d
Po zatwierdzeniu Planu przez Prezesa Urzqdu Regulacji Energetyki
opublikowana zostanie na stronie internetowej operatora: www simeDolska'pl
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SIME Polska Sp. z o.o

4.

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe iloSci poboru gazu ziemnego
wysokometanowego (grupa E) dla poszczeg6lnych stopni zasilania od 2' do
10'.

TABELA DO C4SCI I PLANU WPROWADANIA OGRANICZEN W POBORZE GAZU
ZEMNEGO SIME Polska Sp. z o.o.

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilosci poboru gazu ziemnego dla
poszczeg6lnych stopni zasilania od 2' do 10'
rodzaj gazu ziemnego
wysokometanowy, grupa E
maksymalne godzinowe iloSci poboru gazu ziemnego dla poszczeg6lnych stopni zasilania
(kwh/h)
z'.
3'
4
5
6
7'
8
I
10'
20236
18213
15392
14752
1327 6
1't 949
107 54
9680
6815
maksymalne dobowe ilosci poboru gazu ziemnego dla poszczeg6lnych stopni zasilania
(kwh/dob?)
2

3

485664

437112

4
393408

5

6

7

8

354048

318624

28677 6

258096

9'
232314

10'
163560
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