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ZARZĄDZENIE MINtSTRA GORNICTW A I ENERGETYKI 

z dnia 13 marca 1970 r 

w sprawie dysponowania mocą urządzeń energetycznycb przyłąuonycb do wspólnej sieci gazowe} 
oraz rozdzielania paliw gazowych. 

_ Na podstawie . art. 4 ust. 2 pkt 3 i 4 . w związku z art. 7 
ust. 2 i 3 ustawy z d.niil 30 maja 1962 r. o gospodarce Paliwo

' ~o-e!lęrgetycznej (Dz. U. Nr 32; poz. 150) zarządza się , 'co ńa-
~~pu~: ' 

:- , , § ,l. 1. Do , dys.~onowania mocą urządzęń : energ,etycznych 
. pizyłącz9nycP do , wspólnej sieci gazowej oraz 'rozdzielania 
paliw .gazowych upoważnione jest Zjednoczenie Pr.zemysłu 
Ca1iowniczego, zwane dalej Zjednoczenipm. 

2 . . Do zadań Zjednoczenia naleiy dysponowanie pa1i~ami 
_ gaz.owymi, z uwzględnieniem właściwych parametrów dostaw 

paliw gaz-pwych i najbaJdziej ekonomicznych programów 
'pra<:y un;ą<;lzeń e,nergetycznych przyłączonych do wspólnej 
sied gazowej, .przy zapewnieniu warunków ciągłości d~taw, 
a w szczególności : . 
'l') opracowywanie operatywnych bilansów paliw gazo

wych, 
2)uzgad.nianie parametrów dostaw gazu zIemnego i k.oksow

niczeg'o 'do wspólnej sieci gazowej 'w ramach ustalonych 
planów, , 

3) dysp'onowanie mocą wytwórczych urządzeń gazowych 
przyłączonych do wspólnej sied gazowej, ' pozostających 
w zarządzie Zjednoczenia, 

4) dysponowanie , pracą urządzeń służących do przesyłania 

i rozdzielania paliw gazowych, 
5) uzgadnillnie terminów remontów urządzeń gazowych 

przyłączonych d.o wspólnej sieci, 
6) : wydawanie poleceń poboru sezonowych , nadwyżek ga

zów. 
§ 2. Dostawcy gazu ziilmneg·o i koksownkzego do wspól

nej s,ie<:i gazowej są o~wią7ani do: 
- 1) uzgadpiania ze Zjednoczeniem rocznych, kwartalnych 

i miesięcznych planów dostaw gazu, z ' określeniem go
dzinowych ' d,ostaw maksymalnych i minimalnych, 

2) . reali:zacji dostaw pąliwgazowych według uzgodnionych ' 
ze Zjednocz,eniem pr'ogramów pracy urządzeń, 

' 3) uzgadniania ze Zjednoczeniem terminów remontów pod
stawowych wytwórczych i przesyłowych urządzeń gazo
wych, 

4) , natychmiastowego zawiadamiania Zjednoczenia o. awa
riach . urządzeń powodujących , zmianę uzgodnionych pa

' rametrów lub 'ilości ' dostaw paliw ' yazowych. 
§ ,3. Odbiorcy pObieraj,ący paliwa gazowe w ilości po

. wyżej 500 ma/h gazu koksowniczego i powyżej 250 m3/h ga-
, I'lU ziemnego, przyłączeni do wspóinej sieci gazowej, żobo· , 
wiązani są do: 

l} uzgadniani?, ze Zjednoczeniem rocznych kwartalnych 
planów zapotrzebowania i odbioru paliw gazowych, 

2) uzgadniania ,ze Zjedno.czeniem miesięcznych harmonogra
mów odbioru paliw gilzowych, z określeniem maksymal
nego gódzinowego poboru tych paliw, 

, 3) "uzgadniania ze Zjednoczeniem , terminów remontów pod
stawowych urządzeń służąc'ych d·o odbioru paliw gazlo-
w~~ ', " , 

4) dostarczania Zjednoczeniu na jego żądanie dokum,entacjl 
technicznej urządzeń s"lużących do odbioru paliw gazo-
wych. ' 

§ 4. Okręgowe inspektoraty gospodarki paliwowo-ener
getycznej' usta lają, którzy odbiorcy zobowiązani są, na POlil
cenie Zjednoczenia, pobieraćstm:mowe nadwyżki gażu. 

§ 5. 1. Plany ogran.iczeń 'dostaw paliw ga,zowych na wy
padek wystąpienia niedoboróW tych paliw we wspólnej sieci 
gazowej ustala Państwowy Inspektorat Gospodarki Paliwo
wo-Energetycznej w porozumieniu " z zainteresowanymi mini- , 
sterstwami. 

2. ' Zje,dnoczenie rE!a\izuje zadania wynikające ż planów, 
o których mowa w ust. l, po wykorzystaniu innych możli
wosci zbilansowania paliw gawwych w ramach wspólnej 
sied gazowej. , 

§ 6. Zjednoczenie upoważnione j~st do natychmiastowe
g'o ograniczenia lub czasowe'go wstrzymania dostawy paliw 
gazowych odbiorcom ' poza ograniczeniami wynikającymi 
i planów, o których mowa w § 5, w razie: 

1) awarii wspólnej sieci gązowej, 
, 2) zagrożenia życia ludzkiego, -

3) ~agrożenia mienia (np. przez pożar). 
§ 7. Zarządzenie nie dotyczy gazów płyrinych propano

wo- bu tano wy.ch. 
§ 8. Tracą moc: 

1) zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarcze,g,o i dnia 31 grudnia , 1951 r. w 
sprawie limitowania odbioru gazu (Biuletyn PKPG 
z i9S2 i. Nr 3, poz. 19), ' , 

2) "Pr:lepisy o przydziałach i rozdZielnikach gazów moc
nych", stanowiące załącznik nr l do zarządzenia ~ini
stra Hutnictwa z dnia 28 marca 1957 r. w sprawie przy-

' d.ziałów, rozdzielników i warunków dostaw gazów moc
nych, smoły 'p;gawwej, benzolu ' surowego gazownicze
go i masy pogdzowej (Mon-itor Polski Nr 37, poz. 240) . 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z' dniem ogłoszenia. 

~inister Górnictwa i Energetyki: J. Mitręga 
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ZARZĄDZENIE ~INISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

' l dOia 19 marc-a 1970 r. 

w sprawie wysokości oraz warunków ' przyznawania stypendiów pienlężnycb dla fel~zerów będących studentami 
akademII .medycznych." 

Na podstawie § 12 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
~ dnia 3 czerwca' 1969 r. w sprawie pomocy materialnej dla 

'studentów szkół wyższych (Dz. U. Nr 17, poz. 125) zarządza 
się, co następuje: 

"~o 




