
Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54,
poz. 348, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „operato-
rze”, nale˝y przez to rozumieç operatora systemu przesy-
∏owego gazowego albo elektroenergetycznego lub ope-
ratora systemu dystrybucyjnego gazowego albo elektro-
energetycznego, a tak˝e przedsi´biorstwa energetyczne
zajmujàce si´ przesy∏aniem i dystrybucjà ciep∏a. 

§ 2. 1. Ograniczenia w sprzeda˝y paliw sta∏ych lub
ciek∏ych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazo-
wych, energii elektrycznej lub ciep∏a mogà byç wpro-
wadzone po wyczerpaniu, przez przedsi´biorstwa
energetyczne prowadzàce obrót paliwami sta∏ymi lub
ciek∏ymi oraz przez operatorów w odniesieniu do paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a dostarcza-
nych za pomocà sieci, wszelkich dost´pnych Êrodków
s∏u˝àcych zaspokojeniu potrzeb odbiorców na te pali-
wa, energi´ elektrycznà lub ciep∏o — przy do∏o˝eniu
nale˝ytej starannoÊci w zakresie zapewnienia maksy-
malnych ich dostaw z dost´pnych êróde∏.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie mo-
gà powodowaç:

1) zagro˝enia bezpieczeƒstwa osób oraz uszkodzenia
lub zniszczenia obiektów technologicznych;

2) zak∏óceƒ w funkcjonowaniu obiektów przeznaczo-
nych do wykonywania zadaƒ w zakresie:

a) bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa,

b) opieki zdrowotnej,

c) telekomunikacji,

d) edukacji.

§ 3. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 7
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetycz-
ne, zwanej dalej „ustawà”, minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki sporzàdza z w∏asnej inicjatywy lub
na podstawie zg∏oszeƒ:

1) operatorów systemu przesy∏owego gazowego lub
elektroenergetycznego — w odniesieniu do paliw
gazowych i energii elektrycznej;

2) wojewodów — w odniesieniu do paliw sta∏ych i cie-
k∏ych oraz ciep∏a. 

2. Zg∏oszenia, o których mowa w ust. 1, wraz z uza-
sadnieniem powinny byç przekazywane ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw gospodarki w terminach umo˝-
liwiajàcych zapewnienie bezpieczeƒstwa energetycz-
nego paƒstwa i bezpieczeƒstwa osób oraz zapobie˝e-
nie znacznym stratom materialnym. 

3. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno
okreÊlaç:

1) rodzaje paliw lub energii, dla których wnioskuje si´
wprowadzenie ograniczeƒ;

2) odbiorców, których ograniczenia majà dotyczyç;

3) grupy odbiorców, którzy powinni byç wy∏àczeni
z ograniczeƒ;

4) czas trwania wnioskowanych ograniczeƒ;

5) iloÊç paliw sta∏ych lub ciek∏ych planowanych do
sprzeda˝y.

§ 4. Ograniczenia w poborze paliw gazowych oraz
energii elektrycznej mogà dotyczyç odbiorców:

1) paliw gazowych, zamawiajàcych co najmniej
10 000 m3 na dob´ tych paliw;

2) energii elektrycznej o mocy umownej powy˝ej
300 kW. 

§ 5. 1. Operatorzy opracowujà plany wprowadzania
ograniczeƒ w poborze paliw gazowych oraz energii
elektrycznej, a tak˝e w dostarczaniu ciep∏a, z uwzgl´d-
nieniem zasad okreÊlonych w art. 11 ust. 3 ustawy.

2. Plany wprowadzania ograniczeƒ w poborze pa-
liw gazowych oraz energii elektrycznej, okreÊlajàce
wielkoÊci maksymalnego poboru dla poszczególnych
odbiorców i stopni zasilania, podlegajà corocznej aktu-
alizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.

3. Plany i ich aktualizacje, o których mowa w ust. 2,
podlegajà:

1) uzgodnieniu z Prezesem Urz´du Regulacji Energe-
tyki, je˝eli sà opracowywane przez operatorów sys-
temów przesy∏owych gazowych albo elektroener-
getycznych;

2) uzgodnieniu z w∏aÊciwym operatorem systemu
przesy∏owego, je˝eli sà opracowywane przez ope-
ratorów systemów dystrybucyjnych gazowych al-
bo elektroenergetycznych.
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z dnia 11 marca 2003 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu wprowadzania ograniczeƒ w sprzeda˝y paliw sta∏ych lub ciek∏ych
oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91,
poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 43, poz. 489,
Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984
i Nr 135, poz. 1144 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424.



4. Plany wprowadzania ograniczeƒ w dostarczaniu
ciep∏a podlegajà uzgodnieniu z w∏aÊciwym wojewodà,
w terminach ustalonych przez wojewod´.

§ 6. Uj´te w planach, o których mowa w § 5 ust. 1,
ograniczenia w poborze:

1) paliw gazowych — okreÊla si´ w stopniach zasila-
nia od 2 do 10, odpowiednio do mo˝liwych dostaw
ze wszystkich dost´pnych êróde∏;

2) energii elektrycznej — okreÊla si´ w stopniach zasi-
lania od 11 do 20.

§ 7. Dopuszczalne maksymalne ograniczenia w po-
borze paliw gazowych oraz energii elektrycznej, a tak-
˝e w dostarczaniu ciep∏a, uj´te w planach, o których
mowa w § 5 ust. 1, uwzgl´dnia si´ w umowach okre-
Êlonych w art. 5 ustawy.

§ 8. Operatorzy, przez og∏oszenia zamieszczane
w Biuletynie Urz´du Regulacji Energetyki lub w sposób
zwyczajowo przyj´ty w danej miejscowoÊci, powinni
zapoznaç odbiorców z planami, o których mowa w § 5
ust. 1.

§ 9. 1. Ograniczenia w poborze paliw gazowych
oraz energii elektrycznej sà wprowadzane przez od-
biorców, stosownie do komunikatów operatorów
o obowiàzujàcych stopniach zasilania.

2. Komunikaty operatorów o stopniach zasilania,
o których mowa w § 6, wprowadzanych jako obowià-
zujàce w najbli˝szych 12 godzinach i przewidywanych
na nast´pne 12 godzin, sà og∏aszane w radiowych ko-
munikatach energetycznych w programie I Polskiego
Radia o godzinie 755 i 1955 i obowiàzujà w czasie okre-
Êlonym w tych komunikatach.

3. W przypadku zró˝nicowania wprowadzonych
ograniczeƒ w stosunku do stopni zasilania og∏oszo-
nych w komunikatach radiowych, operatorzy powiada-

miajà odbiorców indywidualnie w formie pisemnej lub
za pomocà innego Êrodka komunikowania si´, w spo-
sób zwyczajowo przyj´ty w danej miejscowoÊci.

4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 3, sà dla
odbiorcy obowiàzujàce w pierwszej kolejnoÊci w sto-
sunku do powiadomieƒ og∏aszanych w komunikatach
radiowych.

§ 10. Plany wprowadzania ograniczeƒ w poborze
paliw gazowych oraz energii elektrycznej, a tak˝e w do-
starczaniu ciep∏a, uzgodnione przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, uznaje si´ za plany
w rozumieniu § 5.

§ 11. 1. W przypadku wprowadzania ograniczeƒ
w sprzeda˝y paliw sta∏ych lub ciek∏ych, wojewoda wy-
daje odbiorcom, na ich wniosek, upowa˝nienia do za-
kupu okreÊlonej iloÊci tych paliw. Upowa˝nienia wyda-
je si´ na okres wprowadzania ograniczeƒ.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazw´ i adres odbiorcy; 

2) okreÊlenie rodzaju paliwa i jego iloÊci.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y do-
∏àczyç uzasadnienie wskazujàce potrzeb´ zaopatrywa-
nia si´ we wnioskowane paliwo.

§ 12. Traci moc rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 5 maja 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad
i trybu wprowadzania ograniczeƒ w sprzeda˝y paliw
sta∏ych lub ciek∏ych, w dostarczaniu i poborze paliw
gazowych, energii elektrycznej i ciep∏a oraz okreÊlenia
organów uprawnionych do kontroli przestrzegania
wprowadzonych ograniczeƒ (Dz. U. Nr 60, poz. 386).

§ 13. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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