Zal<łađylJrząďzeń' Chemicznych i Aľmatury Przemysłowej ,,Chemar'' S.A.
z siedziba w Kielcach zwanych dalej - OSDg

PLAN WPROWADZANIA OGRA
W POBORZE GAZTJ ZIEMN

Kielce grudzien2}I5r.

1

Plan wpľowadzania ograniczeń w poboľze ga^I ziemnego
opľacowano 30 paździemika 20I5r. w Kielcach pÍzezZakłady Urządzefi Chemicznych i Aľmatuľy

Pľzemysłowej ,,Chemar'' S.A. z siedzibą:25-953 Kielce, ul. K' olszewskiego 6.

Podstawy pľawne :
- ustawa

z dnia

16 lutego 2007

r.

o zapasach ľopy naftowej, pľoduktów naftowych i gazu

ziemnego otaz zasadach postępowania w sýuacjach zagrożeniabezpieczenstwa paliwowego
państwa izal<łőceń na rynku naftowym

(Dz.U. z2014r. ,poz.1695) dalej

,,ustawa o zapasach"

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia l9 wľześnia 2007 ľ. w sprawie sposobu i tľybu
wprowadzania ograniczeń w poborzę gaz'J ziemnego (Dz. U. z2007 r., Nr |78, poz' 1252)
dalej: ,,rozporządzenie", wydane na podstawie art. 55 ustawy o zapasach.
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia}8 czetwca2}I3r., w sprawie szczegőłowych zasad

kształtowaniaikalkulacjitaryf orazrozliczenw obrociepaliwami gazovĺymi(Dz.U. z2073r.,
poz. 820) od

l sierpnia}}I4t., rozliczeniazapaliwa

gazowe pľowadzone sąw jednostkach

energii,
- informacj aPrezesa Urzędu Regulacji Energetyki

nt 43l20l5 z dnia2I października 2015r.,

w spľawie opracowywaniaprzez operatorów systemów dystľybucyjĺych gazovĺych oraz operatora
systemu przesyłowego gazowego planów wprowadzenia ograniczeńw poboľze gazu ziemnego'

Zavĺartośćplanu:
Część,I- zawiera informacje dotyczące:
1.

okľesu obowiązywania planu,

2. T ryb wprowadzania ogranic zen przez o
3. Sumaryc znych, maksymalnych godzin

ziemnego dla poszczególnych stopni z

planie' spotządzanych w formie zestaw
Część,II_zawięľainfoľmacje o maksymalnych godzinowych i dobowych
w stopniach odZ do 10 d|aposzczególnych odbiorców ujętych w

Niniejszy plan wpľowadzania ograniczen w poborze gazu ziemnego został opľacowany przez
Za|<ł'ady

Urządzen Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR S.A. - jako operatora

systemu dystrybucyjnego gazowego.

CzęśćI
l'

okľes obowiązywania planu
Plan ogľaniczeń obowiązuje:
- od dnia zatwierdzeniapľzez Pľezesa Urzędu Regulacji

Energeýki niniejszego planu,

- do dnia zatwieľdzeniaprzez Pľezesa Urzędu EneľgeĘki aktualizacji tego planu,
2. Tryb wprowadzania ograniczeÍr.

a) Jeżeli w ocenie opeľatoľa systemu pľzesyłowego gazowego |ub operatora systemów połączonych

gazowych działania, o których mowa w aft. 50 i art. 5Ż ustawy o zapasach, nie spowodują pľzywrócenia
stanu bezpieczeństwa paliwowego państwa w zakresie

ganl zielnnego, opeľatoľ ten, z własnej inicjatywy

lub na podstawie informacji uzyskanych od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność,
gospodarczą w zakľesie przewozu gazu ziemnego w celu jego dalszej odsprzedaĘ odbioľcom, zgłasza

ministrowi właściwemudo spľaw gospodarki potrzebę wpľowadzania ograniczeń w poborze gazl
ziemnego zgodnie zplanami wprowadzania ograniczeń, o których mowa w art' 58 ust.

1

ustawy

o zapasach,
b) Rada Ministľów, na wniosek ministľa właściwegodo spraw gospodaľki może wpľowadzió, w drodze

rczporządzenia, na czas oznaczony' na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub jego części,ograniczenia,
bioľąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności
zadania wykonane przeztych odbioľców oľaz okľes na jaki będą wpľowadzane te ogľaniczenia,

c) ograniczenia wynikające z planów wpľowadzania ograniczeń nie mają zastosowania do odbioľców
gazu ziemnego w gospodarstwach domowych,
d) określonew zatwieľdzonych planach wpľowadzania ograniczeń ilościpoboľu gazĺl ziemnego

w

poszczególnych stopniach zasilania stają się integľalną częściąumów sprzedaĘ, umów o świadczenie

usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego oraz umów kompleksowych,

w ľozumieniu aľt' 5 ust.2 pkt 1

iŻ oraz ust.3 ustawy zdnia

10

kwietnia l997r_ Prawo energetyczne.

e) ograniczeniami w poboľze gazu ziemnego objęci są odbiorcy spełniający łącznie następujące warunki:
pobierający gaz ziemny w punkcie wyjściaz syste
okľeślonychw umowach, o których mowa w art.

5

1997ľ. _ Prawo energeĘczne, dla tego punktu wyj

oľaz ujęci w planach wpľowadzania ograniczeń, o

(Dz. U. z 2074r., poz. 1695),

f)

O graniczenia są real izowane przez odbiorców, stos

pľzesyłowy ch gazowy ch lub opeľatoľów systemów

zasilania,

(

g)

Komunikaý opeľatoľów systemów pľzesyłowych gazowych |ub opeľatoľów systemów połączonych
o obowiązujących w najbliŻszych 1Ż godzinach stopniach zasilrania oraz przewidywalnych na następne
12 godzinach stopnia zasilania oraz przewidywanych na następne 1Ż godzin stopniach zasilania

są ogłoszone w ľadiowych komunikatach eneľgeýcznych w pľogľamie I Polskiego Radia między godziną
750

a

805

oraz 1955 a2O|0 i obowiązująw czasie okľeślonymw ých komunikatach.

Komunikaý te mogą byó również ogłaszane na stľonach internetowych tych operatorów.
W pľzypadku zrőŻnicowania wpľowadzonych ograniczeń w stosunku do stopni zasilania ogłoszonych

w

ľadiowych komunikatach energeĘcznych, operatorzy systemów pľzesyłowych gazowych lub

operatorzy systemów połączonych gazowych powiadamiają odbioľców indywidualnie w formie pisemnej
lub za pomocą innego śľodkakomunikowania się, w sposób zwyczajowo przyięty.

Powiadomienia' o których mowa powyżej obowiązują odbioľców w pierwszej kolejności w stosunku
do powiadomień ogłoszonych w ľadiowych komunikatach energeýcznych

Uwaga:
Po zatwieľdzeniu planu wprowadzania ograniczeń w poborze gazl ziemnego pľzezPrezesa URE opeľatoľ
systemu dystrybucyjnego gazowego poda do publicznej wiadomości pierwszą częśó tego p|anu przez

opublikowanie jej na swojej stronie internetowej ( www.chemar.com.pl )
3. Sumaryczne, maksyma|ne godzinowe i dobowe ilościpoboru gazuziemnego wysokometanowego

dlaposzczególnych stopni zasi|ania od 2 do 10, okľeślonychw danym planie.
Sumaryczne, maksymalne godzinowe idobowe ilości poboru gazuziemnego dla
poszczególnych stopnizasilania od 2 do 10 _ okreśIone dla gazu ziemnego
wvsokometanoweqo
qaz ziemnv wvsokometanowv ,,E"
rodza qazu ziemneqo
godzinowe
poboru
gazu
maksymalne
ziemnego dla poszczególnych stopnizasilania
ilości
(kwh/h)
9"
10'
2'
4'
7"
8"
3"
5'
6'
638,13

6'18,93

599,83

580,ó3

555,07

542,34

516,78

497.68

43 8,88

maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopnizasilania
(kWh/dobę)
3'
5"
6'
7',
8"
9'
10"
2'
4'
15305,12

14854,32

14395,92

13935,12

13321,68

13016,16

12402,72

t't944,32

10970,00

CzęśćII
Plan ograniczeí w poboľZe gazu zawiera
Informacje o maksymalnych godzinowych i dobowych poboľach
w stopniach od2 do 10 dlaposzczególnych odbiorców ujętych w Planie
poborze gazu ziemnego wysokometanowego w grupie "E".
Plan ograniczen w poborze gazu ziemnego po jego zatwierdzeniu przez
Energetyki zo stanie pr zekazany zainteľesowanemu o dbiorcy.
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ręZesa Urzędu Regulacji

