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Wstęp
Podstawa prawna sporządzania Planu ograniczeń.
a) Ustawa z dnia 16 lutego 2007r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych
i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
paliwowego i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 411), zwana dalej „Ustawą o
zapasach";
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 2007r. w sprawie sposobu i trybu
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2007 r., Nr 178 poz. 1252).,
zwane dalej „Rozporządzeniem Rady Ministrów".
Plan składa się z dwóch części:
Części I – zawierającej informacje dotyczące okresu obowiązywania planu, trybu
wprowadzania ograniczeń oraz sumarycznych, maksymalnych godzinowych
i dobowych ilości poboru gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla
poszczególnych stopni zasilania od 2 do 10.
Części II – zawierającej informacje o maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach
poboru gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E), w stopniach zasilania od 2
do 10, dla poszczególnych odbiorców ujętych w Planie.
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Część I

1. Okres obowiązywania planu.
Plan ograniczeń obowiązuje:
od dnia zatwierdzenia przez Prezes Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu,
do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

2. Tryb wprowadzania ograniczeń
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

Tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego uregulowany jest w Ustawie
o zapasach (w szczególności art. 53, 54, 56, 58 i 59) oraz w Rozporządzeniu Rady
Ministrów (w szczególności § 2, § 3, § 4 ust. 1 i 2, § 6, § 7, § 8 i § 9 ust. 1).
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) oraz są ujęci w planach
wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o zapasach.
Ograniczenia wynikające z planów wprowadzania ograniczeń nie mają zastosowania
do odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych.
Określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń maksymalne 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.
Operator systemu dystrybucyjnego gazowego przekazuje niezwłocznie operatorowi
systemu przesyłowego gazowego zatwierdzony plan wprowadzania ograniczeń w
poborze gazu ziemnego.
Wybrane zapisy dotyczące trybu wprowadzania ograniczeń:

a) Ustawa o zapasach
Art. 53. Jeżeli w ocenie operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów
połączonych gazowych działania, o których mowa w art. 50 i art. 52, 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
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do spraw energii potrzebę wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zgodnie z
planami wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art. 58 ust. 1.
Art. 56. 1. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw energii może
wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej
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.
b) Rozporządzenie Rady Ministrów
§ 8. 1. Ograniczenia są realizowane przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatorów
systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów połączonych gazowych o
obowiązujących stopniach zasilania.
2. Komunikaty operatorów systemów przesyłowych gazowych lub operatorów systemów
połączonych gazowych o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania
oraz o przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilania są ogłaszane 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.
3. W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w stosunku do stopni zasilania
ogłoszonych w radiowych 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.
4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 3, obowiązują odbiorców w pierwszej kolejności w
stosunku do powiadomień ogłaszanych w radiowych komunikatach energetycznych.

3.

Sposób publikacji części I Planu
Po zatwierdzeniu Planu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jego część l
opublikowana zostanie na stronie internetowej operatora: www.simepolska.pl
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4. Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego
wysokometanowego ( grupa E) dla poszczególnych stopni zasilania od 2˚ do
10˚:

TABELA DO CZĘŚCI I PLANU WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W POBORZE GAZU
ZIEMNEGO SIME Polska Sp. z o.o.

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla
poszczególnych stopni zasilania od 2˚ do 10˚
rodzaj gazu ziemnego
wysokometanowy, grupa E
maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania
(kWh/h)
3˚
4˚
5˚
6˚
7˚
8˚
9˚
10˚
2˚
20236
18213
16392
14752
13276
11949
10754
9680
6815
maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania
(kWh/dobę)
2˚
3˚
4˚
5˚
6˚
7˚
8˚
9˚
10˚
485664
437112
393408
354048
318624
286776
258096
232314
163560
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