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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 2007 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu wprowadzania ograniczeƒ w sprzeda˝y paliw sta∏ych
oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub ciep∏a
Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb wprowadzania ograniczeƒ w sprzeda˝y paliw
sta∏ych oraz w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciep∏a, w tym:
1) sposób wprowadzania ograniczeƒ w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu
ciep∏a, umo˝liwiajàcy odbiorcom tej energii i ciep∏a dostosowanie si´ do tych ograniczeƒ w okreÊlonym czasie;
2) rodzaje odbiorców obj´tych ograniczeniami w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciep∏a;
3) zakres i okres ochrony odbiorców przed wprowadzonymi ograniczeniami w dostarczaniu i poborze
energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciep∏a;

przez operatorów we wspó∏pracy z zainteresowanymi
podmiotami, wszelkich dost´pnych Êrodków s∏u˝àcych zapewnieniu prawid∏owego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego — przy do∏o˝eniu nale˝ytej starannoÊci.
3. Ograniczenia w dostarczaniu ciep∏a za pomocà
sieci ciep∏owniczej mogà byç wprowadzone po wyczerpaniu, przez przedsi´biorstwa energetyczne wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie zaopatrzenia w ciep∏o we wspó∏pracy z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich dost´pnych Êrodków s∏u˝àcych zaspokojeniu potrzeb odbiorców na to ciep∏o.
4. Ograniczenia w sprzeda˝y paliw sta∏ych oraz
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub dostarczaniu 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:

4) zakres planów wprowadzania ograniczeƒ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub w dostarczaniu ciep∏a oraz sposób okreÊlania w nich
wielkoÊci tych ograniczeƒ;

a) bezpieczeƒstwa lub obronnoÊci paƒstwa okreÊlonych w przepisach odr´bnych,

5) sposób podawania do publicznej wiadomoÊci informacji o ograniczeniach w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej lub dostarczaniu ciep∏a.

d) edukacji,

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o „operatorze”, nale˝y przez to rozumieç operatora systemu
przesy∏owego elektroenergetycznego, operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego lub
operatora systemu po∏àczonego elektroenergetycznego.
§ 3. 1. Ograniczenia w sprzeda˝y paliw sta∏ych mogà byç wprowadzone po wyczerpaniu, przez wojewodów oraz podmioty wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie sprzeda˝y paliw sta∏ych, wszelkich
dost´pnych Êrodków s∏u˝àcych zaspokojeniu potrzeb
odbiorców na te paliwa — przy do∏o˝eniu nale˝ytej
starannoÊci w zakresie zapewnienia maksymalnych
ich dostaw z dost´pnych êróde∏.
2. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej mogà byç wprowadzone po wyczerpaniu,
———————
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905.

b) opieki zdrowotnej,
c) telekomunikacji,
e) wydobywania paliw kopalnych ze z∏ó˝, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców,
f) wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej
oraz ciep∏a do odbiorców,
g) ochrony Êrodowiska.
§ 4. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 11 ust. 7
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, zwanej dalej „ustawà”, minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki sporzàdza z w∏asnej inicjatywy lub
na podstawie zg∏oszeƒ:
1) operatora systemu przesy∏owego elektroenergetycznego — w odniesieniu do energii elektrycznej;
2) wojewodów — w odniesieniu do paliw sta∏ych lub
ciep∏a.
2. Zg∏oszenia, o których mowa w ust. 1, wraz z uzasadnieniem, operatorzy oraz wojewodowie przekazujà
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki, w terminach umo˝liwiajàcych zapewnienie bezpieczeƒstwa
energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej i bezpieczeƒstwa osób oraz zapobie˝enie znacznym stratom
materialnym.
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3. Zg∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, odpowiednio do zakresu wnioskowanych ograniczeƒ w sprzeda˝y paliw sta∏ych oraz w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub w dostarczaniu ciep∏a, powinno okreÊlaç:
1) rodzaje paliw sta∏ych, dla których wnioskuje si´
wprowadzenie ograniczeƒ w ich sprzeda˝y;
2) iloÊci paliw sta∏ych planowanych do sprzeda˝y
w warunkach ograniczeƒ;
3) maksymalny stopieƒ zasilania, o którym mowa
w § 9;
4) maksymalnà wielkoÊç wnioskowanych ograniczeƒ
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej;
5) maksymalnà wielkoÊç wnioskowanych ograniczeƒ
w dostarczaniu ciep∏a, planowanà do wprowadzenia;
6) rodzaje odbiorców, których ograniczenia, o których mowa w pkt 1 i 5, majà dotyczyç;
7) grupy odbiorców, którzy powinni byç wy∏àczeni
z ograniczeƒ, o których mowa w pkt 1 i 5;
8) czas trwania wnioskowanych ograniczeƒ, o których mowa w pkt 1, 4 i 5.
§ 5. Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii
elektrycznej lub w dostarczaniu ciep∏a dotyczà odbiorców:
1) energii elektrycznej — dla których wielkoÊç mocy
umownej okreÊlonej w umowach, o których mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy, ustalona
zosta∏a powy˝ej 300 kW;
2) ciep∏a — pobierajàcych ciep∏o na potrzeby centralnego ogrzewania, ciep∏ej wody u˝ytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody goràcej.
§ 6. 1. Ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami podlegajà odbiorcy energii elektrycznej w ciàgu
ca∏ego roku, dla których wielkoÊç mocy umownej
okreÊlonej w umowach, o których mowa w art. 5
ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy, ustalona zosta∏a poni˝ej 300 kW, oraz:
1) szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego;
2) obiekty wykorzystywane do obs∏ugi Êrodków masowego przekazu o zasi´gu krajowym;
3) porty lotnicze;
4) obiekty mi´dzynarodowej komunikacji kolejowej;
5) obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla funkcjonowania gospodarki lub paƒstwa, okreÊlone w przepisach odr´bnych;
6) obiekty dysponujàce Êrodkami technicznymi s∏u˝àcymi zapobieganiu lub ograniczaniu emisji, negatywnie oddzia∏ywujàcych na Êrodowisko.

Poz. 924

2. W okresie od dnia 1 wrzeÊnia do dnia 31 maja
ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami w dostarczaniu ciep∏a podlegajà odbiorcy pobierajàcy ciep∏o na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale,
˝∏obki, przedszkola oraz inne obiekty u˝ytecznoÊci publicznej okreÊlone przez wojewod´.
3. Ograniczenia w dostarczaniu ciep∏a polegajà na
obni˝eniu parametrów jakoÊciowych lub iloÊciowych
noÊnika ciep∏a niepowodujàcych zamarzni´cia sieci
i instalacji ciep∏owniczych oraz umo˝liwiajàcych utrzymanie temperatury w:
1) lokalach mieszkalnych +10 °C;
2) innych +5 °C.
4. Ograniczenia w dostarczaniu ciep∏a do odbiorców mogà byç stosowane do wielkoÊci gwarantujàcych utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego
w sieci i instalacji ciep∏owniczej, zapobiegajàcej zamarzni´ciu uk∏adu ciep∏owniczego.
§ 7. 1. W przypadku wprowadzenia ograniczeƒ
w sprzeda˝y paliw sta∏ych wojewoda wydaje odbiorcom, na ich wniosek, upowa˝nienia do zakupu okreÊlonej iloÊci tych paliw. Upowa˝nienia wydaje si´ na
okres wprowadzania ograniczeƒ w sprzeda˝y paliw
sta∏ych.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç:
1) nazw´ i adres odbiorcy;
2) okreÊlenie rodzaju i iloÊci paliwa sta∏ego wnioskowanego do zakupu.
3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, odbiorca
do∏àcza uzasadnienie potrzeby zakupu, okreÊlonej we
wniosku, iloÊci paliwa sta∏ego.
§ 8. 1. Operatorzy oraz przedsi´biorstwa energetyczne wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie
zaopatrzenia w ciep∏o opracowujà plany wprowadzania ograniczeƒ w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz w dostarczaniu ciep∏a, zwane dalej „planami ograniczeƒ”, z uwzgl´dnieniem zasad okreÊlonych w art. 11 ust. 3 ustawy.
2. Plany ograniczeƒ dla energii elektrycznej okreÊlajà wielkoÊci maksymalnego poboru tej energii dla
poszczególnych odbiorców i stopni zasilania. Plany te
podlegajà corocznej aktualizacji w terminie do dnia
31 sierpnia.
3. Plany ograniczeƒ i ich aktualizacje, o których
mowa w ust. 2, podlegajà uzgodnieniu z:
1) Prezesem Urz´du Regulacji Energetyki — je˝eli sà
opracowywane przez operatorów systemu przesy∏owego elektroenergetycznego;
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2) w∏aÊciwym operatorem systemu przesy∏owego
elektroenergetycznego — je˝eli sà opracowywane
przez operatorów systemów dystrybucyjnych
elektroenergetycznych lub operatorów elektroenergetycznych systemów po∏àczonych.

w dostarczaniu ciep∏a, uj´te w planach ograniczeƒ,
oraz sposób powiadamiania odbiorców o obowiàzujàcych stopniach zasilania, stosownie do § 12 ust. 3,
uwzgl´dnia si´ w umowach, o których mowa
w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy.

4. Plany ograniczeƒ dla ciep∏a okreÊlajà wielkoÊç
maksymalnà dostaw ciep∏a dla poszczególnych grup
odbiorców, w zale˝noÊci od wielkoÊci ograniczeƒ
w dostarczaniu ciep∏a, oraz zawierajà:

§ 11. Operatorzy oraz przedsi´biorstwa energetyczne wykonujàce dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie zaopatrzenia w ciep∏o zapoznajà odbiorców z planami ograniczeƒ przez og∏oszenia zamieszczane
w sposób zwyczajowo przyj´ty w danej miejscowoÊci
lub w formie elektronicznej na swojej stronie internetowej albo w formie ustalonej w umowach, o których
mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy, co najmniej na 30 dni przed dniem obowiàzywania ograniczeƒ.

1) charakterystyki techniczne êróde∏ ciep∏a;
2) rodzaje i parametry technologicznego noÊnika ciep∏a oraz sposoby jego regulacji;
3) rodzaje i parametry techniczne sieci ciep∏owniczych;
4) tabele regulacyjne noÊnika ciep∏a dla poszczególnych wielkoÊci ograniczeƒ w dostarczaniu ciep∏a.
5. Plany ograniczeƒ dla ciep∏a podlegajà uzgodnieniu z w∏aÊciwym wojewodà w terminie do dnia
30 czerwca danego roku kalendarzowego. Plany te
podlegajà aktualizacji co najmniej raz na trzy lata.
6. Operatorzy systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, operatorzy systemów po∏àczonych
elektroenergetycznych i odbiorcy przy∏àczeni do sieci
przesy∏owej elektroenergetycznej, na wniosek operatora systemu przesy∏owego elektroenergetycznego,
przekazujà dane dotyczàce mocy umownej, okreÊlonej
w umowach z odbiorcami przy∏àczonymi do sieci
przesy∏owej elektroenergetycznej lub sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, oraz inne niezb´dne dane
s∏u˝àce do opracowania planów ograniczeƒ, w szczególnoÊci dane dotyczàce:
1) skutków wprowadzenia ograniczeƒ w dostarczaniu
i poborze energii elektrycznej;
2) przewidywanej liczby odbiorców, których ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczà.
§ 9. WielkoÊci planowanych ograniczeƒ w poborze
energii elektrycznej, uj´te w planach ograniczeƒ, okreÊla si´ w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym:
1) 11 stopieƒ zasilania okreÊla, ˝e odbiorca mo˝e pobieraç moc do wysokoÊci mocy umownej okreÊlonej w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2
pkt 1 i 2 oraz ust. 3 ustawy;
2) stopnie zasilania od 12 do 19 powinny zapewniaç
równomierne obni˝anie mocy elektrycznej pobieranej przez odbiorc´;
3) 20 stopieƒ zasilania okreÊla, ˝e odbiorca mo˝e pobieraç moc do wysokoÊci ustalonego minimum,
niepowodujàcego zagro˝eƒ i zak∏óceƒ, o których
mowa w § 3 ust. 4.
§ 10. Dopuszczalne maksymalne ograniczenia
w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej, a tak˝e

§ 12. 1. Ograniczenia w poborze energii elektrycznej sà realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatorów o obowiàzujàcych stopniach
zasilania.
2. Komunikaty operatorów o obowiàzujàcych
stopniach zasilania, o których mowa w § 9, wprowadzanych jako obowiàzujàce w najbli˝szych 12 godzinach i przewidywanych na nast´pne 12 godzin, sà
og∏aszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia o godzinie 755
i 1955 oraz na stronach internetowych operatorów
i przedsi´biorstw energetycznych wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà w zakresie zaopatrzenia w ciep∏o,
które obowiàzujà w czasie okreÊlonym w tych komunikatach.
3. W przypadku zró˝nicowania wprowadzonych
ograniczeƒ w poborze energii elektrycznej, w stosunku do stopni zasilania og∏oszonych w komunikatach
radiowych, operatorzy powiadamiajà odbiorców indywidualnie w formie pisemnej lub w sposób okreÊlony
w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1
i 2 oraz ust. 3 ustawy, albo za pomocà innego Êrodka
komunikowania si´ w sposób zwyczajowo przyj´ty
w danej miejscowoÊci.
4. Powiadomienia, o których mowa w ust. 3, sà dla
odbiorcy obowiàzujàce w pierwszej kolejnoÊci w stosunku do powiadomieƒ og∏aszanych w komunikatach
radiowych.
§ 13. Plany ograniczeƒ uzgodnione przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia uznaje si´
za plany ograniczeƒ w rozumieniu § 8.
§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)
Prezes Rady Ministrów: J. Kaczyƒski
———————
2)

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2003 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad i trybu wprowadzania ograniczeƒ
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), które
utraci∏o moc z dniem 20 marca 2007 r. na podstawie
art. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy —
Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 158, poz. 1123).

