Dz.U.07.133.924
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 2007 r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciepła
(Dz. U. z dnia 24 lipca 2007 r.)

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnie 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
1)
Nr 89, poz. 625, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady i tryb wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw
stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła, w tym:
1) sposób wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu
ciepła, umożliwiający odbiorcom tej energii i ciepła dostosowanie się do tych ograniczeń w
określonym czasie;
2) rodzaje odbiorców objętych ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w
dostarczaniu ciepła;
3) zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła;
4) zakres planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w
dostarczaniu ciepła oraz sposób określania w nich wielkości tych ograniczeń;
5) sposób podawania do publicznej wiadomości informacji o ograniczeniach w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej lub dostarczaniu ciepła.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "operatorze", należy przez to rozumieć operatora systemu
przesyłowego elektroenergetycznego, operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub
operatora systemu połączonego elektroenergetycznego.
§ 3. 1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych mogą być wprowadzone po wyczerpaniu, przez
wojewodów oraz podmioty wykonujące działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw stałych,
wszelkich dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na te paliwa - przy dołożeniu
należytej staranności w zakresie zapewnienia maksymalnych ich dostaw z dostępnych źródeł.
2. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być wprowadzone po
wyczerpaniu, przez operatorów we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostępnych
środków służących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego - przy
dołożeniu należytej staranności.
3. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła za pomocą sieci ciepłowniczej mogą być wprowadzone po
wyczerpaniu, przez przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie
zaopatrzenia w ciepło we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dostępnych środków
służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciepło.
4. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub
dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:
1) zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych;
2) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:
a) bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych w przepisach odrębnych,
b) opieki zdrowotnej,
c) telekomunikacji,
d) edukacji,
e) wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,

f) wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców,
g) ochrony środowiska.
§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo
energetyczne, zwanej dalej "ustawą", minister właściwy do spraw gospodarki sporządza z własnej
inicjatywy lub na podstawie zgłoszeń:
1) operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego - w odniesieniu do energii elektrycznej;
2) wojewodów - w odniesieniu do paliw stałych lub ciepła.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem, operatorzy oraz wojewodowie
przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, w terminach umożliwiających zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeństwa osób oraz zapobieżenie
znacznym stratom materialnym.
3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio do zakresu wnioskowanych ograniczeń w
sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła,
powinno określać:
1) rodzaje paliw stałych, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń w ich sprzedaży;
2) ilości paliw stałych planowanych do sprzedaży w warunkach ograniczeń;
3) maksymalny stopień zasilania, o którym mowa w § 9;
4) maksymalną wielkość wnioskowanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;
5) maksymalną wielkość wnioskowanych ograniczeń w dostarczaniu ciepła, planowaną do
wprowadzenia;
6) rodzaje odbiorców, których ograniczenia, o których mowa w pkt 1 i 5, mają dotyczyć;
7) grupy odbiorców, którzy powinni być wyłączeni z ograniczeń, o których mowa w pkt 1 i 5;
8) czas trwania wnioskowanych ograniczeń, o których mowa w pkt 1, 4 i 5.
§ 5. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciepła dotyczą
odbiorców:
1) energii elektrycznej - dla których wielkość mocy umownej określonej w umowach, o których mowa w
art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy, ustalona została powyżej 300 kW;
2) ciepła - pobierających ciepło na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji
oraz technologii w postaci pary i wody gorącej.
§ 6. 1. Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami podlegają odbiorcy energii elektrycznej w
ciągu całego roku, dla których wielkość mocy umownej określonej w umowach, o których mowa w art. 5
ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy, ustalona została poniżej 300 kW, oraz:
1) szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego;
2) obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu krajowym;
3) porty lotnicze;
4) obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej;
5) obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki
lub państwa, określone w przepisach odrębnych;
6) obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji,
negatywnie oddziaływujących na środowisko.
2. W okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w
dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy pobierający ciepło na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale,
żłobki, przedszkola oraz inne obiekty użyteczności publicznej określone przez wojewodę.
3. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła polegają na obniżeniu parametrów jakościowych lub
ilościowych nośnika ciepła niepowodujących zamarznięcia sieci i instalacji ciepłowniczych oraz
umożliwiających utrzymanie temperatury w:
1) lokalach mieszkalnych +10 °C;
2) innych +5 °C.
4. Ograniczenia w dostarczaniu ciepła do odbiorców mogą być stosowane do wielkości
gwarantujących utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci i instalacji ciepłowniczej,
zapobiegającej zamarznięciu układu ciepłowniczego.
§ 7. 1. W przypadku wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży paliw stałych wojewoda wydaje

odbiorcom, na ich wniosek, upoważnienia do zakupu określonej ilości tych paliw. Upoważnienia wydaje
się na okres wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:
1) nazwę i adres odbiorcy;
2) określenie rodzaju i ilości paliwa stałego wnioskowanego do zakupu.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, odbiorca dołącza uzasadnienie potrzeby zakupu, określonej
we wniosku, ilości paliwa stałego.
§ 8. 1. Operatorzy oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w
zakresie zaopatrzenia w ciepło opracowują plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej oraz w dostarczaniu ciepła, zwane dalej "planami ograniczeń", z uwzględnieniem
zasad określonych w art. 11 ust. 3 ustawy.
2. Plany ograniczeń dla energii elektrycznej określają wielkości maksymalnego poboru tej energii dla
poszczególnych odbiorców i stopni zasilania. Plany te podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia
31 sierpnia.
3. Plany ograniczeń i ich aktualizacje, o których mowa w ust. 2, podlegają uzgodnieniu z:
1) Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki - jeżeli są opracowywane przez operatorów systemu
przesyłowego elektroenergetycznego;
2) właściwym operatorem systemu przesyłowego elektroenergetycznego - jeżeli są opracowywane
przez
operatorów
systemów
dystrybucyjnych
elektroenergetycznych
lub
operatorów
elektroenergetycznych systemów połączonych.
4. Plany ograniczeń dla ciepła określają wielkość maksymalną dostaw ciepła dla poszczególnych
grup odbiorców, w zależności od wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła, oraz zawierają:
1) charakterystyki techniczne źródeł ciepła;
2) rodzaje i parametry technologicznego nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji;
3) rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych;
4) tabele regulacyjne nośnika ciepła dla poszczególnych wielkości ograniczeń w dostarczaniu ciepła.
5. Plany ograniczeń dla ciepła podlegają uzgodnieniu z właściwym wojewodą w terminie do dnia 30
czerwca danego roku kalendarzowego. Plany te podlegają aktualizacji co najmniej raz na trzy lata.
6. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, operatorzy systemów połączonych
elektroenergetycznych i odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej elektroenergetycznej, na wniosek
operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, przekazują dane dotyczące mocy umownej,
określonej w umowach z odbiorcami przyłączonymi do sieci przesyłowej elektroenergetycznej lub sieci
dystrybucyjnej elektroenergetycznej, oraz inne niezbędne dane służące do opracowania planów
ograniczeń, w szczególności dane dotyczące:
1) skutków wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;
2) przewidywanej liczby odbiorców, których ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
dotyczą.
§ 9. Wielkości planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, ujęte w planach ograniczeń,
określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:
1) 11 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy umownej
określonej w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy;
2) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniać równomierne obniżanie mocy elektrycznej
pobieranej przez odbiorcę;
3) 20 stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum,
niepowodującego zagrożeń i zakłóceń, o których mowa w § 3 ust. 4.
§ 10. Dopuszczalne maksymalne ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, a także
w dostarczaniu ciepła, ujęte w planach ograniczeń, oraz sposób powiadamiania odbiorców o
obowiązujących stopniach zasilania, stosownie do § 12 ust. 3, uwzględnia się w umowach, o których
mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy.
§ 11. Operatorzy oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w
zakresie zaopatrzenia w ciepło zapoznają odbiorców z planami ograniczeń przez ogłoszenia
zamieszczane w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub w formie elektronicznej na swojej

stronie internetowej albo w formie ustalonej w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust.
3 ustawy, co najmniej na 30 dni przed dniem obowiązywania ograniczeń.
§ 12. 1. Ograniczenia w poborze energii elektrycznej są realizowane przez odbiorców stosownie do
komunikatów operatorów o obowiązujących stopniach zasilania.
2. Komunikaty operatorów o obowiązujących stopniach zasilania, o których mowa w § 9,
wprowadzanych jako obowiązujące w najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12
godzin, są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia o
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godzinie 7 i 19 oraz na stronach internetowych operatorów i przedsiębiorstw energetycznych
wykonujących działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, które obowiązują w czasie
określonym w tych komunikatach.
3. W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, w
stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w komunikatach radiowych, operatorzy powiadamiają
odbiorców indywidualnie w formie pisemnej lub w sposób określony w umowach, o których mowa w art. 5
ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy, albo za pomocą innego środka komunikowania się w sposób
zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 3, są dla odbiorcy obowiązujące w pierwszej kolejności w
stosunku do powiadomień ogłaszanych w komunikatach radiowych.
§ 13. Plany ograniczeń uzgodnione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje
się za plany ograniczeń w rozumieniu § 8.
§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

2)

______
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz.
708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115,
poz. 790 i Nr 130, poz. 905.
2)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003
r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń sprzedaży paliw stałych lub
ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. Nr 59,
poz. 518 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 69), które utraciło moc z dniem 20 marca 2007 r. na podstawie
art. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 158, poz.
1123).

