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Na podstawie art. 58 ust' 17 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r' o zapasach ropy naftowej, produktów
naftowych i gazu ziemnego orazzasadach postępowania w sytuacjach zagrożeniabezpieczeństwa
paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz' U. z 2074 r. poz. 1695) w związku
zart.30 ust.1ustavql zdnia 10 kwietnia L997 r. - Pľawo energetyczne (Dz' U.z2072r'poz.1059,

zpőźn.zm.)orazwzwiązku zart.L04 ustawyzdnia 14czerwca7960r. -Kodekspostępowania
administľacyjnego (Dz. U. z 20L3 r. poz.267

,

z pőźn. zm')

po rozpatrzeniu wniosku
operatora systemu dystrybucyjnego gazowego

ZakładyUrządzefi Chemicznych i Armatury PrzemysłoÝyei CHEMAR s.A.
z siedzibą w Kielcach,zwanego dalej ,,operatorem'',

z

dnia 30 października 2015 r. znak: ZN/7298/2015, o zatwierdzenie planu wprowadzania
ograniczeń w poboľze gazu ziemnego,

zatwieľdzam
opracowany przez operatoľa plan ograniczeń pn.: ,,Plan wprowadzania ograniczeń w poborze
gazu ziemnego; Kielce grudzieľi 2075 r.", stanowiący załącznik do niniejszej decyzji, na okres
od daty wydania niniejszej decyzji do dnia zatwierdzenia przez Pľezesa URE aktua|izacji
tego planu.

UZASADNIENIE
Stosownie do aľt. 58 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, pľoduktów
naftowych i gazu ziemnego orazzasadach postępowania w sytuacjach zagrożeniabezpieczeństwa

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, zwanej dalej: ,,ustawą o zapasach",
przedsiębiorca _ Zal<łady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A', jako
operator systemu dystrybucyjnego gazowego jest obowiązany do opľacowania planu
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego, zwanego dalej ,,pl
Zgodnie z aÍt. 58 ust' 2 vĺw. ustavql opľacowane przez operatoró
ograniczeń określają maksymalne godzinowe i dobowe ilościpo
poszczegő|nych odbiorcőw przyłączonych do ich sieci, dla p

W myślart' 58 ust' 17 ustawy o zapasach opeľatorzy systemów gazowych aktualizują corocznie
plany wprowadzania ograniczeń i przedkładają je, do dnia 15 listopada danego roku, Prezesowi
URE do zatwierdzenia w drodze decyzji.

Wnioskiem z dnia 30 października 2015 r. znak: ZN/L29B/2015, operator zwrócił się do Prezesa
URE o zatwierdzenie planu wprowadzania ogľaniczeílw poborze gazu ziemnego stanowiącego
załącznikdo ww. wniosku. Przedłożonyprzezopeľatora do zatwieľdzenia plan ogľaniczeń składa
się z dwóch części.Pierwsza częśćplanu ogľaniczeń zawiera infoľmacje dotyczące:

1)

okresu obowiązywania planu ograniczeń,

2)

tľybu wprowadzania ogľaniczeń,

3)

sposobu publikacji przez operatora częścipierwszej planu ograniczeń,

4)

sumaľycznych, maksymalnych godzinowych
dla poszczególnych stopni zasilania od 2

i

dobowych ilościpoboru gazu ziemnego
do 10 - określonych dla gazu ziemnego

wysokometanowego grupy E, sporządzonych w formie zestawienia.
Dľuga częśćplanu ograniczeń zawiera informacje o maksymalnych godzinowych

i dobowych

ilościach poboru gazu ziemnego, W stopniach zasilania od 2 do 10, dla poszczególnych odbioľców

ujętych

w planie, wraz ze wskazaniem punktów wyjścia z systemu

rłrw. odbiorcy pobieraj ą gaz

gazowego,

w których

ziemny.

Złożonyw trybie art. 58 ust. 17 ustawy wniosek w spľawie zatwierdzenia planu ograniczeń,
poprzedziła rea|izacja procedury zbierania pÍzez operatora informacji, o których mowa

wart.58ust.5ustawyozapasachorazw$5ust.4rozporządzeniaRadyMinistrówzdnia
19 września2007 r. W sprawie sposobu i tľybu wpľowadzania ograniczeil w poborze gazu
ziemnego (Dz. U. z2007 ľ. Nr 178, poz.L252), zwanego dalej,,rozporządzeniem",w szczegőlności

informacji

o

minimalnej ilościEanJ ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia

bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia |ub zniszczenia obiektów technologicznych i odpowiada
maksymalnemu dozwolonemu poborowi gazuziemnego w 10. stopniu zasilania.
Z i nfo rmacj i zaw arty ch we wn i os ku o

p e

rato ra wyn i ka

w szczegőlno ści,że :

- w

przedłożonym do zatwierdzenia planie ogľaniczeń zostali ujęci wszyscy odbioľcy
spełniający warunki określone w $ 4 ust. 1 pkt 1 tozporządzenia, tj. odbiorcy pobierający gaz

ziemny w punkcie wyjścia z systemu gazowego, których suma mocy umownych określonych
w umowach, o których mowa w art. 5 ust. 2 p|<tZ oraz ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

_

- Prawo energetyczne, dla tego punktu wyjściawynosi co najmniej 4L7 m3/h,

przy
przy opracowywaniu
opracow5łvaniu planu ograniczeń uwzględnił zasadę
zasadę
ust. 2
s<
rozporządzenia, zgodnie
z |łőrą ograniczenia nie '__-oż
mogą
aą$rpżenia
ĘĘr.qżenia
-o--___-' -_\'
.\ -_"bezpieczeŕlstwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiefĺpíľJećhnotogĺcżrlych]qra"
,'/
zal<łőceÍl w funkcjonowaniu instytucji, przedsiębiorców i obiek
'ý zakresie wykonywania
zadań związanych

z:

bezpieczeństwem lub obronnością pańs

wytwarzaniem i dostarczaniem energii e|ektrycznej i ciepła do
domowych, ochroną środowiska.

w

przedłożonym do zatwieľdzenia planie ograniczeń uwzględnił wdrożenie od
1 sierpnia 2074 r. - na mocy $ 46 ust. L rozporządzenia Ministľa Gospodaľki z dnia 28 czerwca
20L3 r, w sprawie szczegőłovĺych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz roz|iczeń w obrocie
paliwami gazowymi (Dz. U. z 2013 r. poz. B20) - systemu roz|iczeíl opartego na jednostkach
energii, tj. przedłożony plan ograniczeń opracowany został w jednostkach energii (kwh/h

operator

oraz kWh/dobę).

Bioľąc pod uwagę wyjaśnieniaprzedstawione W toku postępowania uznano, że przedstawiony
pÍzez operatora plan ograniczeń spełnia wymogi przewidziane w przepisach ustawy o zapasach
oraz rozporządzenia.
Przy wydawaniu niniejszej decyzji zważono także, iż:

1)

zgodnie z art. 58 ust.3 ustawy o zapasach podmioty obowiązane do sporządzania planów

wprowadzania ogľaniczeń w poborze gazu ziemnego, informują odbiorców o ustalonej dla
nich w zatwierdzonym planie ogľaniczeń maksymalnej ilościpoboru gazu ziemnego
w poszczególnych stopniach zasilania. Wielkościte, określone W zatwieľdzonych planach
ograniczeń, stają się integralną częściąumów sprzedaży, umów o świadczenie usług

przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksovvych, w rozumieniu
art. 5 ust. 2 pkt 1 i2 oraz ust. 3 ustavvy z dnia 10 kwietnia 7997 r. - Prawo energetyczne,

2)

zgodnie z $ 6 ust. 4 rozporządzenia informacje ujęte w drugiej częściplanu ogľaniczeń są
przekazywane przez operatora systemu gazowego odbiorcy w zakresie jego dotyczącym,

w formie wyciągu z planu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa URE
o zatwierdzeniu planu,

3)

zgodnie z $ 8 ust. 1 rozporządzenia ograniczenia w poborze Bazu ziemnego są realizowane
przez odbiorców, stosownie do komunikatów operatorów systemóW pľzesyłowych gazowych
lub operatorów systemőw połączonych gazowych o obowiązujących stopniach zasilania.

Dodatkowo wskazać na|eży, że _ stosownie do postanowień 5 6 ust' 3 rozporządzenia - operator
obowiązany jest podać do publicznej wiadomości pierwszą częśiplanu ograniczeń w sposób

zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości lub w formie elektronicznej na swojej stronie
internetowej oraz przekazać niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego
zatwierdzony przez Prezesa URE plan wprowadzania ograniczeńw poborze gazu ziemnego'
W związku z powyższymi ustaleni ami orzeczono jak w sentencji.

L.

POUCZENIE
od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu okręgowego
ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w term
od dnia jej doręczenia (aľt. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwie

),/
;q)\)
Ęgodniowym

99'7 ľ. 1 :Fľąwo

i
I

I

energetyczne, w związku z aľt. ]_29 s 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, oraz
art' 47946 i art' 479a7 S 1 Kodeksu postępowania cywilnego).
odwołanie od decyzji powinno czynić zadośćwymaganiom przepisanym dla pisma
procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartośćprzedmiotu spoľu,
przytoczenie zarzutőw, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać
wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całościlub części(art. 47949 Kodeksu
postępowania cywilnego). odwołanie na|eży,ryffii naqdľes: Urząd Regulacji Energetyki,
, \,
02-222 Warszawa, Al. ferozolimskie 181. ' .,, \i' -) '
Zgodnie z art.56 ust' 1 pkt 24 w związ|7!'z:iiłt:. z p!!! 1 ust'avyĄ- Prawo energetyczne karze
pieniężnej podlega ten, kto będąc operätöľ,dm wyznaczoiným na\podstawie aľt. 9h ustawy Prawo energetyczne, nie realizuje obo |ów opeľatoiľ?,Wypika|acľctr z ustawy.

'.-4
rLIA

i

gulacji Energetyki

-l-

ZAsTĘPCÁ

EKTORA

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości10 zł
w dniu 29 października 2015 r. na rachunek
nr 95 1030 1508 0000 0005 5002 4055
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Załącznik:

,,Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego; Kielce grudzień 2075 r." - zatwierdzony

przez Prezesa URE

Otrzymuie:
Za|<łady Urządzeíl Chemicznych i Armatury Przemysłowej cHEMAR s.A.
ul. Olszewskiego 6
25-953 Kielce

