
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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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24 stycznia 2006 r.

w sprawie wprowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeƒ w dostarczaniu 
i poborze paliw gazowych

Na podstawie art. 11 ust. 7 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. Wprowadza si´ od dnia 25 stycznia 2006 r. od
godziny 1200 do dnia 15 lutego 2006 r. do godziny 2200

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ograniczenia
w dostarczaniu i poborze paliw gazowych — gazu
ziemnego wysokometanowego (GZ-50) oraz gazu
ziemnego zaazotowanego (GZ-41,5 i GZ-35).

§ 2. Operator systemu przesy∏owego gazowego
realizuje ograniczenia, o których mowa w § 1, zgodnie
z planem ograniczeƒ, o którym mowa w § 5 rozporzà-
dzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w spra-
wie szczegó∏owych zasad i trybu wprowadzania ogra-
niczeƒ 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 oraz
z 2006 r. Nr 12, poz. 69).

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

Prezes Rady Ministrów: K. Marcinkiwicz

———————
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.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 10 stycznia 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wyodr´bnionych komórek organizacyjnych administracji celnej,
których funkcjonariusze celni wykonujà czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze

Na podstawie art. 6zl ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca
1999 r. o S∏u˝bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156,

poz. 1641 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 167,
poz. 1399) zarzàdza si´, co nast´puje:

———————
1) Minister Finansów kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2  rozporzà-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Finan-
sów (Dz. U. Nr 220, poz. 1887).


