
 

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTAWACH ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ OBOWIĄZUJACYCH NA OBSZARZE OBJETYM 

DZIAŁANIEM – Błonie-Pass Strefa Przemysłowa, Leszek Mirkowicz – 

OPERATORA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO NIEPOŁĄCZONEGO - OSDn 

 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. 

zm.), 

- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu 

wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej lub ciepła (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 924). 

1. Ogólne zasady wprowadzania ograniczeń w dostawach energii elektrycznej 

 

W przypadku zagrożenia: 

 1) bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej polegającego na 

długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo-energetycznym, 

 2) bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 

 3) bezpieczeństwa osób, 

 4) wystąpieniem znacznych strat materialnych 

- na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas 

oznaczony ograniczenia w poborze energii elektrycznej. 

 

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej polegają na ograniczeniu 

maksymalnego poboru mocy elektrycznej oraz dobowego poboru energii elektrycznej.  

Wprowadzane ograniczenia podlegają kontroli w zakresie przestrzegania ich stosowania przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.  

Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, w drodze 

rozporządzenia, może wprowadzić na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub jego części, ograniczenia w sprzedaży paliw stałych oraz w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej, w przypadku wystąpienia zagrożeń. Błonie-Pass Strefa Przemysłowa, Leszek 

Mirkowicz nie ponosi odpowiedzialności za skutki ograniczeń wprowadzonych ww. 

rozporządzeniem. 

Ograniczenia wprowadzane są na polecenie operatora systemu przesyłowego.  

 



Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej mogą być wprowadzone po 

wyczerpaniu, przez operatora we współpracy z zainteresowanymi podmiotami, wszelkich 

dostępnych środków służących zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania systemu 

elektroenergetycznego - przy dołożeniu należytej staranności. 

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej nie mogą powodować: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów 

technologicznych; 

2) zakłóceń w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w 

zakresie: 

 bezpieczeństwa lub obronności państwa określonych w przepisach odrębnych, 

 opieki zdrowotnej, 

 telekomunikacji, 

 edukacji, 

 wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do 

odbiorców, 

 wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców, 

 ochrony środowiska. 

 

Ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dotyczą odbiorców - dla 

których wielkość mocy umownej określonej w umowach, ustalona została powyżej 300 kW. 

Natomiast ochronie przed wprowadzanymi ograniczeniami podlegają odbiorcy energii 

elektrycznej w ciągu całego roku, dla których wielkość mocy umownej określonej w umowach, 

ustalona została poniżej 300 kW oraz: 

 szpitale i inne obiekty ratownictwa medycznego; 

 obiekty wykorzystywane do obsługi środków masowego przekazu o zasięgu 

krajowym; 

 porty lotnicze; 

 obiekty międzynarodowej komunikacji kolejowej; 

 obiekty wojskowe, energetyczne oraz inne o strategicznym znaczeniu dla 

funkcjonowania gospodarki lub państwa, określone w przepisach odrębnych; 

 obiekty dysponujące środkami technicznymi służącymi zapobieganiu lub 

ograniczaniu emisji, negatywnie oddziaływujących na środowisko. 

 

Błonie-Pass Strefa Przemysłowa, Leszek Mirkowicz jako operator systemu 

dystrybucyjnego - opracowują plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze 

energii elektrycznej. 

 

Plan ograniczeń dla energii elektrycznej określa wielkości maksymalnego poboru tej 

energii dla poszczególnych odbiorców i stopni zasilania. Plan te podlega corocznej aktualizacji 

w terminie do dnia 31 sierpnia. 

 



Plan ograniczeń i jego aktualizacje podlegają uzgodnieniu z operatorem systemu 

przesyłowego elektroenergetycznego za pośrednictwem operatora systemu dystrybucyjnego 

elektroenergetycznego, którego sieć dystrybucyjna posiada bezpośrednie połączenia z siecią 

przesyłową. 

2. Procedura wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej Błonie-

Pass Strefa Przemysłowa, Leszek Mirkowicz 

 

Ograniczenia w poborze energii elektrycznej są realizowane przez odbiorców stosownie do 

komunikatów operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego o obowiązujących 

stopniach zasilania. 

Komunikaty o obowiązujących stopniach zasilania, wprowadzanych jako obowiązujące w 

najbliższych 12 godzinach i przewidywanych na następne 12 godzin, są ogłaszane w radiowych 

komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia o godzinie 755 i 1955.  

W przypadku zróżnicowania wprowadzonych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, w 

stosunku do stopni zasilania ogłoszonych w komunikatach radiowych, organ dyspozytorski - 

Błonie-Pass Strefa Przemysłowa, Leszek Mirkowicz powiadamiają odbiorców indywidualnie 

drogą telefoniczną.  Powiadomienia takie są dla odbiorcy obowiązujące w pierwszej kolejności 

w stosunku do powiadomień ogłaszanych w komunikatach radiowych. 

Właściwym organem dyspozytorskim do przekazywania Odbiorcom uprzedzeń i poleceń 

dyspozytorskich w ograniczeniach poboru mocy elektrycznej jest: Błonie-Pass Strefa 

Przemysłowa, Leszek Mirkowicz.  

Odbiorcy objęci planem ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej rejestrują w 

czasie trwania ograniczeń: 

- polecone stopnie zasilania, 

- wielkości poboru mocy w poszczególnych stopniach zasilania. 

Zarejestrowane informacje przekazują do operatora systemu dystrybucyjnego – Błonie-Pass 

Strefa Przemysłowa, Leszek Mirkowicz.   

Powyższe ustalenia obowiązują do dnia 31 sierpnia 2017 roku. 

3. Dopuszczalny pobór mocy dla odbiorców  

Indywidulane plany poboru mocy w poszczególnych stopniach zasilania przekazane 

odbiorcom. 


