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ustalenia przez regionalnych inspektorów celnych wła
ściwych rzeczowo służb współpracujących . 

§ 3. 1. Służby współpracujące powiadamiają wła
ściwe organy Inspekcji Celnej o sposobie wykorzysta
nia informacji, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, oraz 
o końcowych rezultatach działań podjętych na podsta
wie tych informacji. 

2. Kierownicy jednostek organizacyjnych Inspekcji 
Celnej wykonujących przedsięwzięcia, o których mo
wa w § 1 ust. 1 pkt 2, powiadamiają właściwe organy 
służb współpracujących o rezultatach tych przedsię
wzięć. 

§ 4. 1. Informacje i wnioski, o których mowa w § 1 
i 3, przekazuje się właściwym organom, z zachowa
niem wymogów ustalonych w przepisach o ochronie 

wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub 
służbową· 

2. Przy wykonywaniu czynności związanych ze 
współpracą w zakresie korzystania z pomocy osób sto
suje się, w miarę potrzeb, kryptograficzną ochronę 
przekazu wiadomości, przewidzianą wart. 1 ust. 2 pkt 7 
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urzędzie Ochrony 
Państwa (Dz. U. Nr 30, poz. 180, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, 
Nr 107, poz. 461,z 1992 r. Nr54, poz. 254, z 1994 r. Nr53, 
poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, 
poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269, Nr 106, poz. 496 
i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 70, 
poz. 443, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 maja 1998 r. 

w sprawie zakresu stosowania przepisów ustawy - Prawo energetyczne do jednostek organizacyjnych pod
ległych Ministrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostek woj
skowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, jednostek organizacyjnych Urzędu 
Ochrony Państwa, jednostek organizacyjnych więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości oraz 

organów właściwych w sprawach regulacji gospodarki paliwami i energią w tych jednostkach. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 
poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się , co następu
je: 

§ 1. W jednostkach organizacyjnych podległych Mi
nistrowi Obrony Narodowej, Policji, Państwowej Stra
ży Pożarnej, Straży Granicznej, jednostkach wojsko
wych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, jednostkach organizacyjnych Urzędu 
Ochrony Państwa oraz jednostkach organizacyjnych 
więziennictwa podległych Ministrowi Sprawiedliwości 
w odniesieniu do urządzeń i instalacji oraz obiektów 
związanych z obronnością i bezpieczeństwem pań 

stwa, stanowiących integralne części systemów: 

1) techniki wojskowej lub uzbrojenia, 

2) ratowniczo-gaśniczych oraz ochrony granic lub sto-
sowanych w więziennictwie, 

przepisów art. 52 i 53 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r.- Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 
i Nr 158, poz. 1042) nie stosuje się. 

§ 2. Organami właściwymi w sprawach regulacji 
gospodarki paliwami i energią, dla jednostek organiza
cyjnych określonych w § 1, są inspekcje gospodarki 
energetycznej, powoływane przez właściwych mini
strów w porozumieniu z Prezesem Urzędu Regulacji 
Energetyki. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 maja 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych, 
w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła oraz określenia organów uprawnio

nych do kontroli przestrzegania wprowadzonych ograniczeń. 

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 

poz. 348 i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następu 

je: 
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§ 1. 1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych lub 
ciekłych, w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, 
energii elektrycznej i ciepła mogą być wprowadzone 
po wyczerpaniu, przez przedsiębiorstwa energetyczne 
prowadzące obrót paliwami stałymi i ciekłymi oraz 
przez operatorów systemu w odniesieniu do paliw 
i energii dostarczanych za pomocą sieci, wszystkich 
możliwych środków służących zaspokojeniu potrzeb 
odbiorców na te paliwa i energie oraz przy dołożeniu 
najwyższej staranności w zakresie zapewnienia maksy
malnych dostaw z dostępnych żródeł. 

2. Przy ustalaniu ograniczeń, o których mowa 
w ust. 1, należy brać pod uwagę znaczenie odbiorców 
dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczegól
ności wykonujących zadania z zakresu użyteczności 
publicznej. 

§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

1) operatorze - należy przez to rozumieć przedsię
biorstwo energetyczne posiadające koncesję na 
przesyłanie i dystrybucję paliw gazowych, energii 
elektrycznej lub ciepła za pomocą sieci, odpowia
dające za ruch sieciowy, lub przedsiębiorcę upo
ważnionego przez to przedsiębiorstwo do prowa
dzenia ruchu sieciowego, 

2) operatorze systemu - należy przez to rozumieć 
operatora sieci służącej do przesyłania i dystrybu
cji paliw gazowych o ciśnieniu 0,4 MPa i wyższym 
lub sieci służącej do przesyłania i dystrybucji ener
gii elektrycznej o napięciu 220 kV i wyższym, 

3) operatorze systemu rozdzielczego - należy przez 
to rozumieć operatora sieci rozdzielczej służącej do 
przesyłania i dystrybucji paliw gazowych o ciśnie

niu niższym niż 0,4 MPa lub sieci rozdzielczej służą
cej do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej 
o napięciu niższym niż 220 kV. 

§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa wart. 11 ust. 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetycz
ne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042), zwanej 
dalej "ustawą", Minister Gospodarki sporządza na 
podstawie zgłoszeń: 

1) operatorów systemu - w odniesieniu do paliw ga
zowych i energii elektrycznej, 

2) wojewodów-w odniesieniu do paliw stałych i cie
kłych oraz ciepła. 

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, są przeka
zywane do Ministra Gospodarki w terminach umożli
wiających zapobieżenie zagrożeniom bezpieczeństwa 

energetycznego państwa i bezpieczeństwa osób oraz 
znacznym stratom materialnym. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien 
określać: 

1) rodzaj paliw lub energii, dla których wnioskuje się 
wprowadzenie ograniczenia, 

2) odbiorców, których ograniczenia mają dotyczyć, 

3) grupy odbiorców, którzy powinni być wyłączeni 
z ograniczenia, 

4) czas trwania wnioskowanych ograniczeń, 

5) ilość paliw stałych lub ciekłych. 

§ 4. 1. Ograniczenia w sprzedaży paliw stałych lub 
ciekłych polegają na sprzedaży tych paliw na podsta
wie wydanych odbiorcom upoważnień do zakupu 
określonych ilości paliw. 

2. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze paliw ga
zowych, energii elektrycznej lub ciepła polegają na: 

1) ograniczaniu maksymalnego godzinowego i dobo
wego poboru paliw gazowych, 

2) ograniczaniu maksymalnego poboru mocy elek
trycznej oraz dobowego poboru energii elektrycz
nej, 

3) zmniejszaniu lub przerwaniu dostaw ciepła. 

3. Ograniczenia określone w ust. 1 i 2 nie mogą po
wodować zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz uszko
dzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. 

§ 5. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze dotyczą 
odbiorców: 

1) paliw gazowych pobierających co najmniej 
10000 m3 na dobę tych paliw, 

2) energii elektrycznej o mocy zamówionej powyżej 
300 kW. 

§ 6. 1. Operatorzy są zobowiązani do opracowania 
planów wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej i cie
pła. 

2. Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze paliw gazowych lub energii elektrycznej pod
legają: 

1) uzgodnieniu z Prezesem Urzędu Regulacji Energe
tyki, jeżeli są opracowywane przez operatorów sys
temów, 

2) uzgodnieniu z właściwym operatorem systemu, je
żeli są opracowywane przez operatorów systemów 
rozdzielczych, 

3) corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 sierp
nia. 

3. Plany wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu 
i poborze ciepła podlegają uzgodnieniu z właściwym 
wojewodą, w terminach ustalonych przez wojewodę. 

§ 7. Ujęte w planach, o których mowa w § 6 ust. 1, 
ograniczenia w dostarczaniu i poborze: 

1) paliw gazowych - określa się w stopniach zasila
nia od 2 do 10, odpowiednio do możliwych dostaw 
ze wszystkich dostępnych źródeł, 

2) energii elektrycznej - określa się w stopniach zasi
lania od 10 do 20. 

§ 8. Maksymalne ograniczenia w dostarczaniu i po
borze paliw gazowych, energii elektrycznej oraz ciepła, 
ujęte w planach wprowadzania ograniczeń, o których 
mowa w § 6 ust. 1, należy uwzględnić w umowie, o któ
rej mowa wart. 5 ustawy. 
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§ 9. Operatorzy są obowiązani, przez ogłoszenia za
mieszczane w Biuletynie Urzędu Regulacji Energetyki 
lub w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowo
ści, zapoznać odbiorców z planami wprowadzania 
ograniczeń i szczegółowym trybem ich wprowadzania. 

§ 10. 1. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze pa
liw gazowych lub energii elektrycznej są wprowadzane 
przez odbiorców stosownie do komunikatów operato
rów o obowiązujących stopniach zasilania. 

2. Komunikaty operatorów o stopniach zasilania, 
obowiązujących w najbliższych 12 godzinach i przewi
dywanych na następne 12 godzin, są ogłaszane w ra
diowych komunikatach energetycznych w programie 
I Polskiego Radia SA o godzinie 755 i o godzinie 1955 

i obowiązują w czasie określonym w tych komunika
tach. 

3. W przypadku zróżnicowania wprowadzonych 
ograniczeń w stosunku do ogłoszonych w komunika
tach radiowych, operatorzy powiadamiają odbiorców 
indywidualnie w formie pisemnej lub za pomocą inne
go 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 sto
sunku do powiadomień zawartych w komunikatach ra
diowych. 

§ 11. Organami uprawnionymi do kontroli prze
strzegania wprowadzonych ograniczeń są: 

1) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki i operatorzy
w odniesieniu do paliw gazowych i energii elek
trycznej, 

2) wojewodowie - w odniesieniu do paliw stałych 
i ciekłych oraz ciepła, 

3) organy właściwe w sprawach regulacji gospo
darki paliwami i energią, określone w rozporzą
dzeniu wydanym na podstawie art. 2 ust. 1 usta
wy. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 maja 1998 r. 

w sprawie wysokości i sposobu pobierania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki corocznych opłat wno
szonych przez przedsiębiorstwa energetyczne, którym została udzielona koncesja. 

Na podstawie art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwiet
nia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 
i Nr 158, poz. 1042) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Wysokość corocznej opłaty, wnoszonej 
przez przedsiębiorstwo energetyczne, któremu zosta
ła udzielona koncesja, zwanej dalej "opłatą", stanowi 
iloczyn przychodów przedsiębiorstwa energetyczne
go, uzyskanych ze sprzedaży produktów (wyrobów 
i usług) lub towarów w zakresie jego działalności ob
jętej koncesją, osiągniętych w roku poprzedzającym 
ustalenie opłaty, oraz współczynników opłat, z zastrze
żeniem § 2. 

2. Współczynniki opłat, o których mowa w ust. 1, 
określa tabela, stanowiąca załącznik do rozporządze
nia. 

§ 2. 1. Opłata dla każdego rodzaju działalności ob
jętej koncesją nie może być mniejsza niż 1000 zł i nie 
większa niż 500 000 zł. 

2. W przypadku prowadzenia więcej niż jednej dzia
łalności podlegającej koncesjonowaniu, opłatę stano
wi suma opłat dla poszczególnych rodzajów działalno
ści. 

§ 3. Wysokość opłaty oblicza przedsiębiorstwo 

energetyczne. 

§ 4. 1. Opłatę wnosi się w terminie do 31 marca każ
dego roku, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu udzie
lono koncesji z urzędu, wnosi pierwszą opłatę w termi
nie do 30 dni od dnia wydania koncesji. 

§ 5. Przedsiębiorstwo energetyczne wnosi opłatę 
na rachunek Urzędu Regulacji Energetyki podany w za
wiadomieniu o udzieleniu koncesji. 

§ 6. 1. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, w razie 
stwierdzenia, że opłata została obliczona w sposób nie
prawidłowy, wzywa przedsiębiorstwo energetyczne do 
ponownego jej obliczenia w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania wezwania. 

2. W razie niedotrzymania przez przedsiębiorstwo 
energetyczne terminu, o którym mowa w ust. 1, lub 
gdy opłata ponownie została obliczona w sposób nie
prawidłowy - Prezes Urzędu Regulacji Energetyki do
konuje obliczenia opłaty. 

3. Po dokonaniu obliczenia, o którym mowa 
w ust. 2, przedsiębiorstwo energetyczne wnosi nie
zwłocznie należną kwotę albo Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki zwraca nadpłaconą kwotę. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek 


