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KARTA AKTUALIZACJI nr 1/2021
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Gazowej
1. Data wejścia w życie aktualizacji: data zatwierdzenia Karty aktualizacji
nr 1/2021 IRiESDg przez Zarząd Tarnogrodzkiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.
2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRiESDg
Zmiany zawarte w Karcie Aktualizacji nr 1/2021 IRiESD wynikają z Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń
w poborze gazu ziemnego, które zastąpiło rozporządzenie dotychczas obowiązujące.

3. Zakres zmian IRiESDg
Lp.

Rozdział IRiESDg

Zestawienie zmian
Dodano definicję:
„Odbiorca chroniony”,

1.

1. WSTĘP, DEFINICJE i WYKAZ SKRÓTÓW

Dodano skrót:
„PKD”

2.

8. PRAWA I OBOWIĄZKI ODBIORCÓW

Zmienianie ulega pkt. 8.2.

3.

11. UMOWA
DYSTRYBUCYJNA/KOMPLESKOWA

Dodano:
w pkt. 11.10. ppkt. 11.10.6
w ppkt. 11.12.4. lit i)

4.

28. SPOSOBY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH Zmianie ulega:
pkt. 28.3.
AWARYJNYCH

4. Nowe brzmienie zapisów IRiESDg.
4.1. W rozdziale 1 w pkt. 1.2. po definicji „Odbiorca” dodano nową definicję:
„Odbiorca chroniony - Odbiorca, o którym mowa w § 4 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie
ograniczeń.”
4.2. W rozdziale 1 w pkt. 1.3. po skrócie „OSDW” dodano nowy skrót:
„PKD – Polska Klasyfikacja Działalności wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)”
4.3. W rozdziale 8 zmieniono pkt. 8.2. i nadano mu następujące brzmienie:
8.2 Na potrzeby wykonania przepisów Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, niezależnie od
obowiązków określonych w pkt 8.1, Odbiorca:
8.2.1 w przypadku, gdy jest Odbiorcą podlegającym ograniczeniom uwzględnianym
w Planie ograniczeń, przekazuje OSD informacje umożliwiające OSD uwzględnienie
zapotrzebowania Odbiorcy w prognozowanym zapotrzebowaniu na Gaz ziemny,
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8.2.2 w przypadku, gdy jest Odbiorcą podlegającym ograniczeniom uwzględnianym
w Planie ograniczeń, informuje OSD do dnia 31 lipca każdego roku o minimalnej
godzinowej i dobowej ilości Gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia
bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych
i odpowiada maksymalnemu dozwolonemu poborowi Gazu ziemnego w 10 stopniu
zasilania, przy czym określona przez Odbiorcę ilość ustalana jest zgodnie z pkt
28.3.2.3,
8.2.3 dostosowuje się do ograniczeń poboru Gazu ziemnego, polegających na ograniczeniu
maksymalnej godzinowej i dobowej ilości poboru Gazu ziemnego stosownie do
komunikatów OSP ogłaszanych w trybie i na zasadach określonych w Ustawie
o zapasach oraz aktach wykonawczych do tej ustawy,
8.2.4 w przypadku, gdy jest Odbiorcą podlegającym ograniczeniom uwzględnianym
w Planie ograniczeń, zapewnia możliwość całodobowego kontaktu z Odbiorcą na
wypadek wystąpienia nagłych zdarzeń mających wpływ na realizację dostarczania
Gazu ziemnego do Odbiorcy,
8.2.5 w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub zagrożenia stabilności pracy Systemu
dystrybucyjnego, niezwłocznie wykonuje polecenia służb dyspozytorskich OSD,
8.2.6 w przypadku, gdy jest Odbiorcą chronionym, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – 12
Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, informuje ZUD o rodzaju wykonywanej
działalności na potrzeby której pobiera Gaz ziemny (wraz z określeniem PKD), jeżeli
rodzaj tej działalności nie został określony w treści Umowy kompleksowej zawartej
pomiędzy ZUD a Odbiorcą chronionym,
8.2.7 w przypadku, gdy jest Odbiorcą chronionym zajmującym się wytwarzaniem ciepła,
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, informuje
ZUD:
8.2.7.1 w jakim zakresie wykorzystuje Gaz ziemny na potrzeby wytwarzania ciepła na
potrzeby Odbiorców ciepła spełniających kryteria Odbiorców chronionych,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń;
8.2.7.2 w jakim zakresie wykorzystuje Gaz ziemny na potrzeby wytwarzania ciepła na
potrzeby Odbiorców ciepła spełniających kryteria Odbiorców chronionych,
o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 3-7,10-12 Rozporządzenia w sprawie
ograniczeń;
8.2.7.3 czy istnieje możliwość zasilania instalacji wytwarzającej ciepło innym paliwem
niż Paliwo gazowe,
8.2.8 Odbiorca, o którym mowa pkt 28.3.5, informuje ZUD w jakim zakresie wykorzystuje
Gaz ziemny na potrzeby działalności w ramach której podlega ograniczeniom, jeżeli
nie zostało to określone w treści Umowy kompleksowej zawartej pomiędzy ZUD
a Odbiorcą chronionym,
8.2.9 w przypadku, gdy przyłączony do Sieci dystrybucyjnej Odbiorca dostarcza Gaz
ziemny Odbiorcom chronionym informuje ZUD, a na wezwanie także OSD, o zakresie
Mocy umownej zamówionej na potrzeby:
8.2.9.1 Odbiorców w gospodarstwach domowych,
8.2.9.2 podmiotów, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 – 12 Rozporządzenia w sprawie
ograniczeń,
8.2.9.3 Odbiorców, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie
ograniczeń.
8.2.10 Odbiorca chroniony, na wezwanie OSD, przekazuje OSD informacje, o których
mowa w pkt 8.2.6 – 8.2.8, jeżeli informacje takie nie zostały uprzednio przekazane
OSD przez ZUD lub pojawiły się uzasadnione wątpliwości odnośnie informacji
dotyczących tego Odbiorcy.
8.2.11 W przypadku, gdy Odbiorca chroniony jest stroną Umowy dystrybucyjnej, na
wezwanie OSD, przekazuje OSD informacje, o których mowa w pkt 8.2.6 – 8.2.8.
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4.4. W rozdziale 11 w pkt. 11.10 dodano ppkt. 11.10.6 i nadano mu następujące brzmienie:
11.10.6 współdziałanie z OSD w ramach opracowania Planu ograniczeń oraz
przekazywanie OSD informacji oraz danych niezbędnych do opracowania
takiego planu, w tym w szczególności informacji o rodzaju działalności
wykonywanej przez Odbiorców chronionych.
4.5. W rozdziale 11 w pkt. 11.12 ppkt. 11.12.4 dodano lit. i) i nadano jej następujące
brzmienie:
i) współdziałanie z OSD w ramach opracowania planu wprowadzania ograniczeń,
w tym w szczególności przekazywanie OSD informacji oraz danych niezbędnych do
opracowania takiego planu oraz informowanie OSD w jakim zakresie OSDW
pobiera Paliwo gazowe jako Odbiorca końcowy.
4.6. W rozdziale 28 zmieniono pkt. 28.3 i nadano mu następujące brzmienie:
28.3. Sporządzanie Planu ograniczeń oraz wprowadzanie ograniczeń w poborze Gazu
ziemnego:
28.3.1. Zasady opracowywania Planów ograniczeń oraz ich wprowadzania reguluje
Ustawa o zapasach oraz akty wykonawcze do niej, w szczególności
Rozporządzenie w sprawie ograniczeń.
28.3.2. OSD opracowuje Plan ograniczeń, z uwzględnieniem następujących stopni
zasilania:
28.3.2.1. Pierwszy stopień zasilania odpowiada wielkości maksymalnej Mocy
umownej, jaką może pobierać Odbiorca w danym Punkcie wyjścia na
podstawie Umowy dystrybucyjnej lub Umowy kompleksowej;
28.3.2.2. Drugi stopień zasilania odpowiada średniej godzinowej i dobowej ilości
Gazu ziemnego, jaką pobierał Odbiorca w danym Punkcie wyjścia,
w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca
roku, w którym przekazywane są dane, z wyłączeniem dni, w których
pobór dobowy w Punkcie wyjścia był równy 0 kWh/dobę;
28.3.2.3. Stopnie zasilania od trzeciego do dziewiątego określa się w Planie
ograniczeń jako wartości godzinowe i dobowe - pośrednie między
stopniem zasilania drugim a dziesiątym - zmniejszające się
proporcjonalnie, chyba że istnieją technicznie uzasadnione przesłanki
innej zmienności stopni zasilania przy zachowaniu zasady stopniowej
redukcji poboru Gazu ziemnego między drugim a dziesiątym stopniem
zasilania;
28.3.2.4. Dziesiąty stopień zasilania odpowiada minimalnej godzinowej
i dobowej ilości Gazu ziemnego pobieranej przez Odbiorcę w danym
Punkcie wyjścia, niepowodującej zagrożenia bezpieczeństwa osób ani
uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych. Ilość ta,
określona przez Odbiorcę, nie może przekraczać najwyższego
z minimalnych godzinowych i dobowych poborów Gazu ziemnego
wyznaczonych dla każdego roku w okresie 3 lat poprzedzających dzień
1 lipca roku, w którym został opracowany Plan ograniczeń,
z wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobowa ilość Gazu
ziemnego, jaką pobierał Odbiorca w danym Punkcie wyjścia, nie
przekraczała 15% wartości określonej dla tego Odbiorcy w drugim
stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku;
28.3.2.5. Jedenasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej
ilości Gazu ziemnego pobieranej przez Odbiorcę w danym Punkcie
wyjścia;
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28.3.2.6. Dwunasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej
ilości Gazu ziemnego pobieranej w danym Punkcie wyjścia przez
Odbiorcę, w tym Odbiorcę chronionego, o którym mowa w:
28.3.2.6.1 § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń;
28.3.2.6.2 § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń w zakresie,
w jakim zajmuje się wytwarzaniem ciepła dla Odbiorców ciepła
spełniających kryteria określone dla Odbiorców chronionych,
o których mowa w pkt 28.3.2.6.1, pobierających ciepło w okresie
od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego
ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w
postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tych
Odbiorców, pod warunkiem że instalacji tego Odbiorcy
chronionego nie można zasilać paliwem innym niż Gaz ziemny.
28.3.3. Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego
mają zastosowanie do wszystkich Odbiorców, z wyjątkiem Odbiorców
chronionych.
28.3.4 Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do
wszystkich Odbiorców, z wyjątkiem Odbiorców chronionych, o których mowa
w:
28.3.4.1 § 4 ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń;
28.3.4.2 § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń w zakresie,
w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla Odbiorcy ciepła
spełniającego kryteria określone dla Odbiorców chronionych, o których
mowa w pkt 28.3.4.1, pobierających ciepło w okresie od dnia 1 września
do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody
użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej,
lub zaopatrywaniem w ciepło tego Odbiorcy, pod warunkiem że
instalacji tych Odbiorców nie można zasilać paliwem innym niż Gaz
ziemny.
28.3.5 Jeżeli Odbiorca chroniony oprócz działalności, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt
3-13 Rozporządzenia w sprawie ograniczeń, prowadzi również inną
działalność, wówczas w zakresie tej działalności podlega ograniczeniom.
28.3.6 ZUD wskazuje w PZD, na podstawie informacji uzyskanej od Odbiorcy, czy
Odbiorca ma status Odbiorcy chronionego, a także jaki rodzaj działalności
Odbiorca chroniony wykonuje (wraz z PKD) oraz w jakim zakresie Odbiorca
chroniony, o którym mowa w pkt 28.3.5, pobiera Gaz ziemny jako Odbiorca
chroniony.
28.3.7 ZUD informuje, na wezwanie OSD, na podstawie informacji uzyskanej od
Odbiorcy, o uzyskaniu przez Odbiorcę statusu Odbiorcy chronionego, utracie
przez Odbiorcę statusu Odbiorcy chronionego, zmianie rodzaju działalności
wykonywanej przez Odbiorcę chronionego, jeżeli ma to wpływ na
opracowanie Planu ograniczeń, a także o zmianie zakresu w jakim Odbiorca
chroniony, o którym mowa w pkt 28.3.5, pobiera Gaz ziemny na potrzeby
działalności podlegającej ograniczeniom.
28.3.8 ZUD w PZD i na wezwanie OSD, na podstawie informacji uzyskanych od
Odbiorców, informuje OSD o Odbiorcach podlegających ograniczeniom,
w tym w szczególności przekazuje nazwę oraz dane teleadresowe takich
Odbiorców, a także REGON, nazwę i adres zakładu przyłączonego (punktu
poboru Gazu ziemnego), informację o rodzaju wykonywanej w danym Punkcie
wyjścia działalności (wraz z PKD, Mocy umownej, a także informację
o maksymalnym dopuszczalnym ograniczeniu w poborze Gazu ziemnego
w obowiązującej w chwili sporządzania Planu ograniczeń Umowie
kompleksowej zawartej pomiędzy ZUD a Odbiorcą, dla wskazanych przez
OSD w wezwaniu Odbiorców podlegających ograniczeniom w poborze Gazu
ziemnego zgodnie z Ustawą o zapasach.
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28.3.9 OSD może dokonać weryfikacji informacji podanych przez Odbiorców,
dotyczących minimalnych ilości Paliwa gazowego, których pobór nie
powoduje zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia
obiektów technologicznych. Czynności weryfikacyjne wykonują, na zlecenie
OSD, autoryzowani audytorzy w dziedzinie energetyki przemysłowej, po
okazaniu certyfikatu oraz po doręczeniu przedsiębiorcy albo osobie przez
niego upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli działalności
przedsiębiorcy, wystawionego przez OSD.
28.3.10 W przypadku gdy Odbiorca nie przekaże informacji o minimalnej godzinowej
i dobowej ilości Gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia
bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów
technologicznych, zgodnie z pkt 8.2.2, a jednocześnie Odbiorca w okresie od
dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca roku, w którym
sporządzany jest Plan ograniczeń, realizował pobór, za ilość Gazu ziemnego,
o której mowa w pkt 28.3.2.4, przyjmuje się minimalny godzinowy i dobowy
pobór Gazu ziemnego odnotowany w tym okresie, z wyłączeniem dni, dla
których pobór dobowy w Punkcie wyjścia był równy 0 kWh/dobę.
28.3.11 W przypadku Odbiorcy przyłączonego do Sieci dystrybucyjnej po dniu 30
czerwca roku, w którym sporządzany jest Plan ograniczeń, albo w przypadku
Odbiorcy który nie przekaże informacji o minimalnej godzinowej i dobowej
ilości Gazu ziemnego, której pobór nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa
osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych, zgodnie
z pkt 8.2.2, a jednocześnie w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do
dnia 30 czerwca roku, w którym sporządzany jest Plan ograniczeń, nie
realizował poboru lub realizował pobór w części tego okresu:
28.3.11.1 za ilość Gazu ziemnego, o której mowa w pkt 28.3.2.2, OSD przyjmuje
wielkość Mocy umownej określonej w PZD;
28.3.11.2 za ilość Gazu ziemnego, o której mowa w pkt 28.3.2.4, OSD przyjmuje
wartość minimalnego możliwego do zrealizowania poboru Gazu
ziemnego, wynikającego z postanowień określających maksymalne
dopuszczalne ograniczenia w poborze tego Gazu ziemnego zawartych
w obowiązującym w chwili sporządzania Planu ograniczeń PZD lub
w obowiązującej w chwili sporządzania Planu ograniczeń Umowie
kompleksowej lub Umowie sprzedaży zawartej pomiędzy Odbiorcą
a ZUD.
28.3.12 OSD przekazuje, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa URE
o zatwierdzeniu Planu Ograniczeń, informację o maksymalnych godzinowych
i dobowych ilościach Gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:
28.3.12.1 Odbiorcy, o którym mowa w § 6 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie
ograniczeń, w zakresie jego dotyczącym,
28.3.12.2 ZUD, w zakresie dotyczącym Odbiorców ZUD ujętych w Planie
ograniczeń.
28.3.13 OSD, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa URE
o zatwierdzeniu Planu Ograniczeń, informuje, poprzez opublikowanie
komunikatu na stronie internetowej OSD, a także w formie ogłoszeń
prasowych, internetowych, komunikatów radiowych lub telewizyjnych,
o możliwości zastosowania ograniczeń określonych w dwunastym stopniu
zasilania
28.3.13.1 Odbiorców chronionych podlegających ograniczeniom, zgodnie z pkt
28.3.2.5;
28.3.13.2 ZUD dostarczających Gaz ziemny Odbiorcom chronionym ZUD, o których
mowa w pkt 28.3.13.1.
28.3.14 W przypadku, gdy Odbiorca przyłączony do Systemu dystrybucyjnego
i podlegający ograniczeniom dla danego Punktu wyjścia z Systemu
dystrybucyjnego ma zawartą umowę sprzedaży lub Umowę kompleksową
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z więcej niż jednym ZUD, po zatwierdzeniu Planu Ograniczeń przez Prezesa
URE, OSD informuje poszczególnych ZUD o zatwierdzeniu Planu ograniczeń
dla tego Odbiorcy, wraz z maksymalnymi godzinowymi i dobowymi ilościami
poboru Gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania.
28.3.15. Maksymalne ilości poboru Gazu ziemnego w poszczególnych stopniach
zasilania określone w zatwierdzonych Planach ograniczeń, stają się integralną
częścią umów sprzedaży, umów przesyłowych, Umów dystrybucyjnych oraz
Umów kompleksowych.
28.3.16 Odbiorcy zobowiązani są dostosować się do ograniczeń poboru Gazu ziemnego
polegających na ograniczeniu maksymalnej godzinowej i dobowej ilości poboru
Gazu ziemnego stosownie do komunikatów OSP, ogłaszanych w trybie i na
zasadach określonych w Ustawie o zapasach.
28.3.17 ZUD oraz OSD nie ponoszą odpowiedzialności za skutki ograniczeń
wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów na wniosek OSP.
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