
Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwiet-
nia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1504, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
11 marca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i try-
bu wprowadzania ograniczeƒ w sprzeda˝y paliw sta-
∏ych lub ciek∏ych oraz w dostarczaniu i poborze paliw
gazowych, energii elektrycznej lub ciep∏a (Dz. U. Nr 59,
poz. 518) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ograniczenia w sprzeda˝y paliw sta∏ych
lub ciek∏ych mogà byç wprowadzone po
wyczerpaniu, przez wojewodów oraz pod-
mioty wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodar-
czà w zakresie sprzeda˝y paliw sta∏ych lub
ciek∏ych, wszelkich dost´pnych Êrodków
s∏u˝àcych zaspokojeniu potrzeb odbior-
ców na te paliwa — przy do∏o˝eniu nale˝y-
tej starannoÊci w zakresie zapewnienia
maksymalnych ich dostaw z dost´pnych
êróde∏. 

2. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze pa-
liw gazowych i energii elektrycznej za po-
mocà sieci mogà byç wprowadzone, po wy-
czerpaniu przez operatorów systemów ga-
zowych lub operatorów systemów elektro-
energetycznych, we wspó∏pracy z zaintere-
sowanymi podmiotami, wszelkich dost´p-
nych Êrodków s∏u˝àcych zapewnieniu pra-
wid∏owego funkcjonowania systemu gazo-
wego lub systemu elektroenergetycznego
— przy do∏o˝eniu nale˝ytej starannoÊci. 

3. Ograniczenia w dostarczaniu ciep∏a za po-
mocà sieci ciep∏owniczej mogà byç wpro-
wadzone po wyczerpaniu, przez przedsi´-
biorstwa energetyczne wykonujàce dzia-
∏alnoÊç gospodarczà w zakresie zaopatrze-
nia w ciep∏o we wspó∏pracy z zaintereso-
wanymi podmiotami, wszelkich dost´p-
nych Êrodków s∏u˝àcych zaspokojeniu po-
trzeb odbiorców na to ciep∏o. 

4. Ograniczenia w sprzeda˝y paliw sta∏ych
lub ciek∏ych oraz w dostarczaniu i poborze
paliw gazowych, energii elektrycznej lub
ciep∏a nie mogà powodowaç:

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

2) zak∏óceƒ w funkcjonowaniu obiektów
przeznaczonych do wykonywania zadaƒ
w zakresie:
a) bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒ-

stwa,
b) opieki zdrowotnej,
c) telekomunikacji,
d) edukacji,
e) wydobywania paliw kopalnych ze

z∏ó˝, ich przeróbki i dostarczania do
odbiorców,

f) wytwarzania i dostarczania energii
elektrycznej i ciep∏a do odbiorców.”;

2) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) paliw gazowych, dla których moc umowna
okreÊlona w umowach, o których mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w ust. 3 ustawy, wy-
nosi co najmniej 417 m3/godzin´;”;

3) w § 5:

a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Operatorzy opracowujà plany wprowadza-

nia ograniczeƒ w dostarczaniu i poborze pa-
liw gazowych oraz energii elektrycznej,
a tak˝e w dostarczaniu ciep∏a z uwzgl´dnie-
niem zasad okreÊlonych w art. 11 ust. 3
ustawy. 

2. Plany wprowadzania ograniczeƒ w dostar-
czaniu i poborze paliw gazowych oraz energii
elektrycznej, okreÊlajàce wielkoÊci maksy-
malnego poboru dla poszczególnych odbior-
ców i stopni zasilania, podlegajà corocznej
aktualizacji w terminie do dnia 31 sierpnia.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Operatorzy systemów dystrybucyjnych ga-

zowych lub systemów dystrybucyjnych
elektroenergetycznych, na wniosek odpo-
wiednio operatora systemu przesy∏owego
gazowego lub operatora systemu przesy∏o-
wego elektroenergetycznego, przekazujà
dane dotyczàce mocy umownej, okreÊlonej
w umowach z odbiorcami przy∏àczonymi do
sieci dystrybucyjnej, obj´tymi planem ogra-
niczeƒ.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Dopuszczalne maksymalne ograniczenia
w dostarczaniu i poborze paliw gazowych
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z dnia 24 stycznia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie 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 tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552,
Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462.



oraz energii elektrycznej, a tak˝e w dostar-
czaniu ciep∏a, uj´te w planach, o których mo-
wa w § 5 ust. 1, uwzgl´dnia si´ w umowach
okreÊlonych w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz
w ust. 3 ustawy.”;

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ograniczenia w poborze paliw gazowych oraz
energii elektrycznej sà realizowane przez od-
biorców, stosownie do komunikatów operato-
rów o obowiàzujàcych stopniach zasilania.”.

§ 2. Plany wprowadzania ograniczeƒ w poborze
paliw gazowych oraz energii elektrycznej, uzgodnione
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdze-
nia, uznaje si´ za plany w rozumieniu § 5 rozporzàdze-
nia wymienionego w § 1, w brzmieniu nadanym ni-
niejszym rozporzàdzeniem. 

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiewicz
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