Wyjaśnienia do Załącznika do przekazywania 10 stopnia
zasilania oraz informacji do „Planu wprowadzania ograniczeń
w poborze gazu ziemnego” – instrukcja wypełniania
1.

2.

Nazwa odbiorcy (w
przypadku
przedsiębiorstwa
nazwa zgodna z
dokumentem
rejestrowym):
Adres odbiorcy (w
przypadku
przedsiębiorstwa
adres siedziby
zgodny z
dokumentem
rejestrowym):
Adres e-mail odbiorcy
do korespondencji:

Proszę wpisać pełną nazwę odbiorcy, jeśli dotyczy – wraz z formą prawną np.
Firma ABC sp. z o.o.
1.

Proszę wpisać dokładny adres odbiorcy lub jego siedziby wraz z nazwą ulicy,
numerem, kodem pocztowym, miejscowością.
2.

Proszę wpisać oficjalny
4. Telefon osoby do
4. Proszę wpisać nr
adres e-mail odbiorcy, w
kontaktu ws. ograniczeń: telefonu kom i/lub
przypadku
stacjonarny
przedsiębiorstwa może to
być adres odpowiedniej
osoby reprezentującej
przedsiębiorstwo
5. Adres punktu poboru
5. Proszę wpisać dokładny adres wraz z nazwą ulicy, numerem, kodem pocztowym,
gazu ziemnego:
miejscowością.
6. Rodzaj pobieranego
6. Proszę wpisać symbol
7. Moc zamówiona w
7. Proszę wpisać
gazu ziemnego w
rodzaju gazu: E lub Lw lub
punkcie poboru gazu
wartość mocy
punkcie poboru [E,
Ls
ziemnego [kWh/h]
zamówionej na dzień
Lw, Ls]:
wypełniania załącznika
8. Numer ID punktu
8. Proszę wpisać ID punktu poboru z umowy w formacie GS1, czyli
poboru gazu
80185903655000xxxxxxxx, gdzie x oznacza pozostałe cyfry Państwa numeru ID
ziemnego:
punktu poboru.
9. Kod PKD i opis
9. Proszę wpisać PKD działalności, która jest faktycznie i realnie wykonywana w ww.
[podklasa] faktycznie punkcie poboru gazu ziemnego, nie musi (ale może) pokrywać się ona z działalnością
wykonywanej
przeważającą / główną z dokumentu rejestrowego. Na podstawie tej informacji oraz
działalności w
informacji z pkt 12 Operator zakwalifikuje odbiorcę do kategorii odbiorców
punkcie poboru gazu
chronionych lub odbiorców niechronionych (podlegających ograniczeniom). Aby
ziemnego:
odnaleźć odpowiedni kod PKD i jego opis proszę (1) wejść na stronę
https://stat.gov.pl/Klasyfikacje/ następnie (2) z menu po lewej stronie rozwinąć (za
pomocą plusa +) drzewko PKD 2007, (3) następnie wybrać Opis klasyfikacji, (4)
zjechać na dół strony, do plików ujednoliconych PKD 2007 zawierające zmiany
wprowadzone ostatnimi rozporządzeniami (np. z 12 grudnia 2017 r. i z dnia 24
czerwca 2020 r.) (5) wyszukać plik Schemat klasyfikacji PKD 2007 oraz ewentualnie
wyjaśnienia klasyfikacji PKD 2007 i (6) tam szukać numeru i opisu Podklasy
wykonywanej działalności (przykład takiego numeru i opisu to: 01.21.Z Uprawa
winogron).
10. Minimalna ilość 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:
10. Wg § 7 ust. 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie Sposobu i trybu
wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549, dalej: „Rozporządzenie”) 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, z wyłączeniem dni, w których godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego,
jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, nie przekraczała 15% wartości
określonej dla tego odbiorcy w drugim stopniu zasilania, wyznaczonej dla danego roku.
10a. Godzinowa
10a. Proszę wpisać wartość
10b. Dobowa [kWh/dobę]
10b. Proszę wpisać
[kWh/h]:
godzinową.
wartość dobową, która
nie może przekraczać
24-krotności wartość
godzinowej z pkt 10a.
Odnośnie wartości w pkt 10a i 10b:
(1) Operator zweryfikuje czy podane przez odbiorcę ilości w pkt 10a oraz 10b nie przekraczają 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, z wyłączeniem dni, w których
3.

3.
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godzinowa i dobowa ilość gazu ziemnego, jaką pobierał odbiorca w danym punkcie wyjścia z systemu
gazowego, nie przekraczała 15% wartości określonej dla tego odbiorcy w drugim stopniu zasilania,
wyznaczonej dla danego roku.
(2) Na podstawie § 7 ust. 8 Rozporządzenia, w przypadku odbiorcy, który nie przekaże w terminie informacji, o
których mowa w pkt 10a i 10b, a który w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do dnia 30 czerwca
roku, w którym został opracowany plan, realizował pobór, za ilość gazu ziemnego, o której mowa w pkt 10a
i 10b, przyjmuje się minimalny godzinowy i dobowy pobór gazu ziemnego odnotowany w tym okresie, z
wyłączeniem dni, dla których pobór dobowy w punkcie wyjścia z systemu gazowego był równy 0 kWh/dobę.
(3) Na podstawie § 7 ust. 9 Rozporządzenia, Operator przyjmuje dla odbiorcy, który został przyłączony do
systemu gazowego po dniu 30 czerwca roku, w którym opracowywany jest plan, albo który nie przekaże w
terminie informacji, o których mowa w pkt 10a i 10b, i w okresie od dnia 1 lipca roku poprzedzającego do
dnia 30 czerwca roku, w którym został opracowany plan, nie realizował poboru lub realizował pobór w
części tego okresu:
1) za ilość gazu ziemnego w drugim stopniu zasilania – wielkość mocy umownej określonej w
obowiązującej w chwili opracowywania planu umowie, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;
2) za ilość gazu ziemnego w 10 stopniu zasilania (pkt 10a i 10b) – wartość minimalnego możliwego do
zrealizowania poboru gazu ziemnego, wynikającego z postanowień określających maksymalne
dopuszczalne ograniczenia w poborze tego paliwa zawartych w obowiązującej w chwili opracowywania
planu umowie, o której mowa j. w. w ppkt 1.
10c. Uzasadnienie przyjęcia powyższych wartości:
wpisać krótkie uzasadnienie przyjętych przez Państwo wartości w pkt 10a i 10b, szczególnie w
kontekście zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych
10c.Proszę

11. Proszę
11. Sprzedawca

gazu:

12. Czy

w punkcie
poboru gazu
ziemnego odbiorca
wykonuje którąś z
wymienionych
działalności
chronionych

[proszę zaznaczyć
okienko za pomocą
„X”]:

wpisać nazwę przedsiębiorstwa, które sprzedaje Państwu gaz (wystawia
Państwu faktury za gaz).

☐ 1. Gospodarstwo domowe
☐ 2a. Przedsiębiorstwo z mocą zamówioną poniżej 710 kWh/h
☐ 2b. Rolnictwo – uprawy rolne i chów i hodowla zwierząt, ogrodnictwo,
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

warzywnictwo, leśnictwo i rybactwo śródlądowe z mocą zamówioną poniżej
710 kWh/h
2c. Rolnicy wynajmujący pokoje, sprzedający posiłki domowe i świadczący
inne usługi związane z pobytem turystów z mocą zamówioną poniżej 710
kWh/h
2d. Rolnicy produkujący mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu roku
gospodarczego z mocą zamówioną poniżej 710 kWh/h
2e. Rolnicy prowadzący sprzedaż, o której mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o
podatku dochodowym od osób fizycznych z mocą zamówioną poniżej 710
kWh/h
2f. Koło gospodyń wiejskich z mocą zamówioną poniżej 710 kWh/h
3. Opieka zdrowotna
4. Pomoc społeczna
5. Noclegownia i ogrzewalnia
6. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej
7. Państwowe Ratownictwo Medyczne i jednostki współpracujące
Straż Pożarna, WOPR, GOPR i inne)
8. Element systemu oświaty

(Policja,

☐
☐ 9. Organ administracji publicznej i urzędy go obsługujące
☐ 10. Żłobek lub klub dziecięcy
☐ 11. Przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne
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☐ 12. Podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami
☐ 13. Odbiorca zajmujący się wytwarzaniem ciepła
☐ 14. Żadna z powyższych

12.

•

•
•

•
•

•

Kategorie wskazane w pkt 1 – 13 powyżej to działalności, które wg § 4 ust. 1 Rozporządzenia zaliczają
się do kategorii działalności chronionych i nie powinny podlegać ograniczeniom w stopniach zasilania
1 - 11 (kategoria 13 nie podlega ograniczeniom w zakresie w jakim zużywa gaz ziemny do wytwarzania
lub dostarczania ciepła odbiorcom z kategorii 1 – 12, pod warunkiem, że jej instalacji nie można
przestawić na zasilanie innym paliwem, niż gaz).
Kategorie działalności chronionych 2a – 2f nie podlegają ograniczeniom w 1 - 11 stopniach zasilania.
Kategorie działalności chronionych 2a – 2f z oraz kategorie 8, 9, 13 (kat. 13 w zakresie w jakim zużywa
gaz ziemny do wytwarzania lub dostarczania ciepła odbiorcom z kategorii 2a – 2f oraz kat. 8, 9, pod
warunkiem, że jej instalacji nie można przestawić na zasilanie innym paliwem, niż gaz) podlegają
ograniczeniom w 12 stopniu zasilania.
Kategorie działalności przedmiotowo odpowiadające wskazanym w pkt 2a – 2f, ale z mocą większą,
niż 710 kWh/h są kategoriami niechronionymi i podlegają ograniczeniom w stopniach 1 – 11 oraz 12
oraz są ujmowane w Planie ograniczeń Operatora.
Kategorie działalności chronionych, które są chronione zarówno w stopniach zasilania 1 – 11, jak i w
12 stopniu zasilania to: 1, 3 – 7, 10 – 12 oraz 13 (w zakresie w jakim zużywa gaz ziemny do wytwarzania
lub dostarczania ciepła odbiorcom z kategorii 1, 3 – 7, 10 – 12, pod warunkiem, że ich instalacji nie
można przestawić na zasilanie innym paliwem, niż gaz), co oznacza, że nie podlegają żadnym
ograniczeniom w poborze gazu ziemnego ani w stopniach zasilania 1 – 11, ani w stopniu12.
Kategoria 14. Żadne z powyższych to kategoria niechroniona, odbiorcy w tej kategorii podlegają
ograniczeniom w stopniach 1 – 11 oraz 12 i są ujmowane w Planie ograniczeń Operatora.

Proszę zaznaczyć jedną główną z podanych kategorii działalności, która jest przez Państwa faktycznie i realnie
wykonywana w danym punkcie poboru wskazanym w pkt 5. Wybrana przez Państwo ww. kategoria powinna
odzwierciedlać opisaną Państwa realną działalność wskazaną w pkt 9.
Jeśli Państwa działalność może być zaliczona do kategorii „2a – Przedsiębiorstwo” lub którejś z kategorii „2b –
2f”, proszę je zaznaczyć na liście tylko wtedy, kiedy Państwa moc zamówiona jest mniejsza lub równa 710
kWh/h. Jeśli Państwa działalność może być zaliczona do kategorii „2a – Przedsiębiorstwo” lub którejś z „2b –
2f”, ale Państwa moc zamówiona jest większa, niż 710 kWh/h – w takim wypadku proszę zaznaczyć kategorię
„14. Żadna z powyższych”.
Pkt 13. dotyczy tylko tych odbiorców, którzy w pkt 12. zaznaczyli, że wykonują którąś działalność chronioną
spośród wskazanych pod nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
[Czyli pkt 13 nie dotyczy jeśli zaznaczono działalność o nr 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 14].
13. Jeśli

prowadzą Państwo (oprócz zaznaczonej w pkt 12 działalności chronionej)
dodatkową działalność niechronioną – proszę wskazać w jakim zakresie
[%]
procentowym mocy umownej jest prowadzona:
13. Jeśli w pkt 12 zaznaczyli Państwo którąś kategorię działalności chronionych z następujących wymienionych
pod nr: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, proszę określić czy całość pobieranego gazu ziemnego wykorzystują
Państwo na tę działalność, czy też przeznaczają ją Państwo również na działalność niechronioną
(niewymienioną w pkt 12). Jeśli gaz ziemny przeznaczają Państwo nie tylko na działalność chronioną, ale też
niechronioną, to w pkt 13 proszę wpisać jaka część (%) mocy zamówionej przeznaczana jest na działalność
niechronioną. Część ta będzie musiała podlegać ograniczeniom, a Operator ma obowiązek ująć ją w Planie
ograniczeń.
Jeśli w danym punkcie poboru gazu nie jest prowadzona przez Państwa dodatkowa działalność niechroniona
proszę wpisać 0% (to będzie znaczyło dla Operatora, że w 100% wykorzystują Państwo gaz ziemny do
działalności chronionej).
Proszę porównać również wyjaśnienia w pkt 14a poniżej.
Pkt 14. dotyczy tylko tych odbiorców, którzy w pkt 12. zaznaczyli, że wykonują działalność chronioną
Wskazaną pod nr 13. odbiorca zajmujący się wytwarzaniem ciepła.
[Czyli pkt 14 nie dotyczy działalności o nr 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14].
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14.

Czy Państwa instalację, za pomocą której dostarczane jest ciepło do odbiorców,
można zasilać paliwem innym, niż gaz ziemny?

☐TAK
☐NIE

Wg § 4 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia, ograniczenia określone w stopniach zasilania od 1 do 11 mają
zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych zajmujących się
wytwarzaniem ciepła w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy chronionego, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 – 12 (są w niniejszym Załączniku na liście w pkt 12) pobierającego 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 gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
14.

Jeśli Państwo zaznaczą „TAK” (tak, można zasilać Państwa instalacje paliwem innym, niż gaz ziemny), Operator
będzie rozpatrywał Państwa jako odbiorcę w kategoriach odbiorcy niechronionego, czyli będą podlegać Państwo
ograniczeniom i będą Państwo ujęci w Planie ograniczeń Operatora.
Jeśli Państwo zaznaczą „NIE” (nie, nie można zasilać Państwa instalacji paliwem innym, niż gaz ziemny, który
jest jedynym źródłem zasilania), Operator będzie rozpatrywał Państwa w kategoriach odbiorcy chronionego w
zakresie, w jakim wytwarzają Państwo ciepło do odbiorców chronionych wymienionych w pkt 12 pod nr 1 – 12 i
w tej części będą Państwo odbiorcą chronionym, niepodlegającym ograniczeniom i nieujętym w Planie
ograniczeń Operatora.
Pkt 14a, 14b oraz 14c proszę wypełnić tylko wtedy, kiedy w punkcie 14. powyżej zaznaczyli Państwo „NIE” i
Państwa instalacji nie można zasilać paliwem innym, niż gaz ziemny:
Ile procent z całkowitej mocy zamówionej przez odbiorcę zajmującego się
wytwarzaniem ciepła, przeznacza on na wytworzenie ciepła do wszystkich
[%]
odbiorców chronionych wskazanych w pkt 12 pod nr 1 - 12?
14a. Na podstawie wartości z pkt 14a oraz pkt 13 Operator przeprowadzi analizę w jakim zakresie podlegają
Państwo ograniczeniom w stopniach zasilania 1- 11.
14a.

Proszę wziąć pod uwagę % jaki wypełnili Państwo w pkt 13. Jeśli wartość podana w pkt 13 jest większa od 0%,
to tutaj, w pkt 14a powinna być wskazana wartość dopełniająca do 100%.
Przykład 1: w pkt 13 wypełnili Państwo 25%, to w pkt 14a. powinni Państwo wypełnić 75%.
Oznaczać to będzie, że 25% (pkt 13) całkowitej mocy zamówionej gazu ziemnego przeznaczają Państwo na
wytworzenie ciepła do odbiorców niechronionych (pkt 13) i w tej części Operator będzie traktować Państwa jako
odbiorcę niechronionego, ujmie w Planie ograniczeń w stopniach 1- 11 i w tej części będą Państwo podlegać
ograniczeniom w poborze gazu ziemnego w trakcie wprowadzonych ograniczeń. Natomiast w 75% (pkt 14a)
całkowitej mocy umownej gazu ziemnego przeznaczają Państwo na wytworzenie ciepła do odbiorców
chronionych wymienionych w pkt 12 pod nr 1 – 12 i w tej części Operator będzie traktować Państwa jako odbiorcę
chronionego, który nie podlega ograniczeniom w stopniach 1- 11 i nie będzie ujmowany w Planie ograniczeń.
Przykład 2: w pkt 13 wypełnili Państwo 0%, to w pkt 14a powinni Państwo wypełnić 100%. Oznaczać to będzie,
że 0% (pkt 13) całkowitej mocy umownej przeznaczają Państwo na wytworzenie ciepła na rzecz odbiorców
niechronionych, a 100% (pkt 14a) całkowitej mocy umownej przeznaczają Państwo na wytworzenie ciepła na
rzecz odbiorców chronionych. Tym samym, w 100% będą Państwo odbiorcami chronionymi w stopniach 1 – 11,
nie będą Państwo w tych stopniach podlegać ograniczeniom i Operator nie ujmie Państwa w Planie ograniczeń.
14b. Ile procent całkowitej mocy zamówionej przez odbiorcę zajmującego się
[%]
wytwarzaniem ciepła, przeznacza on na wytworzenie ciepła tylko do wybranych
odbiorców chronionych z pkt 12, tj.: nr 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12.
14b. Na podstawie wartości z pkt 14b Operator przeprowadzi analizę w jakim zakresie podlegają Państwo
ograniczeniom w stopniu zasilania 12.
Proszę podać jaką część (%) całkowitej mocy umownej przeznaczają Państwo na wytwarzanie ciepła do
niektórych odbiorców chronionych (nie wszystkich, jak to miało miejsce w pkt 14a), czyli do:
1. Gospodarstw domowych, 3. Opieki zdrowotnej, 4. Pomocy społecznej, 5. Noclegowni i ogrzewalni, 6.
Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 7. Państwowego Ratownictwa Medycznego i jednostek
współpracujących (Policja, Straż Pożarna, WOPR, GOPR i inne), 10. Żłobków lub klubów dziecięcych, 11.
Przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, 12. Podmiot odpowiedzialny za gospodarowanie odpadami.
Wartość w pkt 14b. musi być mniejsza lub równa, w stosunku do wartości w pkt 14a. Nie może być większa.

UWAGA! Załącznik do przekazywania 10 stopnia do przekazywania 10 stopnia zasilania oraz informacji do „Planu wprowadzania
ograniczeń w poborze gazu ziemnego” oraz niniejsze Wyjaśnienia do ww. Załącznika opracowano na podstawie obowiązujących
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w
poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549]. Przekazanie ww. informacji jest niezbędne, aby Operator zakwalifikował
danego odbiorcę do kategorii odbiorców chronionych lub niechronionych w sposób zasadny i prawidłowy.

Wyjaśnienia do Załącznika do przekazywania 10 stopnia
zasilania oraz informacji do „Planu wprowadzania ograniczeń
w poborze gazu ziemnego” – instrukcja wypełniania
Przykład: Jeśli Państwo wypełnią w pkt 14b wartość 45%, to oznaczać będzie, że 45% całkowitej mocy umownej
przeznaczają Państwo na wytworzenie ciepła do odbiorców chronionych z pkt 12 wskazanych pod nr 1, 3 – 7,
10 – 12 i w tej części nie będą Państwo podlegać ograniczeniom w 12 stopniu zasilania, ponieważ będą
Państwo traktowani przez Operatora jak odbiorca chroniony.
14c. Czy wytwarzanie przez Państwa ciepła do odbiorców obejmuje m. in. okres od 1
☐TAK
września do 31 maja?
☐NIE
14c. Proszę zaznaczyć „TAK” w przypadku kiedy okres, w jakim wytwarzają Państwo ciepło do odbiorców,
obejmuje również okres od 1 września do 31 maja.
15. Czy

są Państwo odbiorcą – przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu
☐TAK
gospodarczo-obronnym w rozumieniu art.3 ustawy o organizowaniu zadań na
☐NIE
rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1669)?
15. Proszę zaznaczyć „TAK” tylko wtedy, gdy Państwa przedsiębiorstwo figuruje w wykazie przedsiębiorstw o
znaczeniu gospodarczo-obronnym. Proszę sprawdzić w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r.
w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1647).

16. Czy

posiadają Państwo status Operatora Systemu Dystrybucyjnego?

☐TAK
☐NIE

Proszę o wpisanie „TAK” jeśli wykonują Państwo zadania związane z operatorstwem systemu
dystrybucyjnego gazowego i posiadają Państwo ważną – na dzień wypełniania niniejszego załącznika - koncesję
na wykonywanie ww. działalności. W przeciwnym przypadku proszę zaznaczyć „NIE”.
16.

17. Czy

dostarczają Państwo gaz ziemny dalej, do odbiorców chronionych?

☐TAK
☐NIE

Proszę o zaznaczenie w pkt 17 „TAK” w przypadku kiedy spełniają Państwo łącznie następujące warunki:
1) są Państwo odbiorcą,
2) w pkt 16 zaznaczyli Państwo „NIE”,
3) dodatkowo dostarczają Państwo gaz ziemny do odbiorców chronionych wymienionych w pkt 12 pod nr 1 12.
17.

Pkt 17a., 17b., 17c. proszę wypełnić tylko wtedy, kiedy w pkt 17. powyżej zaznaczyli Państwo „TAK” i
dostarczają gaz ziemny dalej, do odbiorców chronionych.
Proszę nie wypełniać pkt 17a., 17b., 17c. jeśli w pkt 17. zaznaczyli Państwo „NIE”.
17a. Ile procent Państwa mocy zamówionej przeznaczane jest na dostarczanie gazu
[%]
1. Gospodarstwom domowym?
17a. Proszę oszacować jaką część (%) całkowitej mocy umownej przeznaczają Państwo na dostarczanie gazu
do odbiorców chronionych z pkt 12 wskazanych pod nr 1. Gospodarstw domowych.
17b. Ile procent Państwa mocy zamówionej przeznaczane jest łącznie na
dostarczanie gazu do odbiorców chronionych wymienionych w pkt 12 pod nr 2a, 2b,
[%]
2c, 2d, 2e, 2f, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
17b. Proszę oszacować jaką część (%) całkowitej mocy umownej przeznaczają Państwo na dostarczanie gazu
do odbiorców chronionych z pkt 12 wskazanych pod nr: 2a. Przedsiębiorców z mocą umowną poniżej 710
kWh/h, 2b. Rolników zajmujących się wytwórstwem z mocą umowną poniżej 710 kWh/h, 2c. Rolników
wynajmujących pokoje z mocą umowną poniżej 710 kWh/h, 2d. Rolników wyrabiających mniej niż 100
hektolitrów wina na rok z mocą umowną poniżej 710 kWh/h, 2e. Rolników prowadzących sprzedaż z mocą
umowną poniżej 710 kWh/h, 2f. Kół gospodyń wiejskich z mocą umowną poniżej 710 kWh/h, 3. Opieki
zdrowotnej, 4. Pomocy społecznej, 5. Noclegowni i ogrzewalni, 6. Jednostek wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej, 7. Państwowego Ratownictwa Medycznego i jedn. Współpracujących, 8. Elementów
systemu oświaty, 9. Organów administracji publicznej i urzędów je obsługujących, 10. Żłobków i klubów
dziecięcych, 11. Przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych, 12. Podmiotów odpowiedzialnych za
gospodarowanie odpadami.
17c. Ile procent Państwa mocy zamówionej przeznaczane jest na dostarczanie gazu
do odbiorców chronionych wymienionych w pkt 12 pod nr 13. odbiorcom
[%]
zajmującym się wytwarzaniem ciepła?
17c. Proszę oszacować jaką część (%) całkowitej mocy umownej przeznaczają Państwo na dostarczanie gazu
do odbiorców chronionych z pkt 12 wskazanych pod nr 13. Odbiorcy zajmujący się wytwarzaniem ciepła.

UWAGA! Załącznik do przekazywania 10 stopnia do przekazywania 10 stopnia zasilania oraz informacji do „Planu wprowadzania
ograniczeń w poborze gazu ziemnego” oraz niniejsze Wyjaśnienia do ww. Załącznika opracowano na podstawie obowiązujących
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w
poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549]. Przekazanie ww. informacji jest niezbędne, aby Operator zakwalifikował
danego odbiorcę do kategorii odbiorców chronionych lub niechronionych w sposób zasadny i prawidłowy.

Wyjaśnienia do Załącznika do przekazywania 10 stopnia
zasilania oraz informacji do „Planu wprowadzania ograniczeń
w poborze gazu ziemnego” – instrukcja wypełniania
Imię i nazwisko i data
wypełniania formularza:

Podpis wypełniającego
formularz:

UWAGA! Załącznik do przekazywania 10 stopnia do przekazywania 10 stopnia zasilania oraz informacji do „Planu wprowadzania
ograniczeń w poborze gazu ziemnego” oraz niniejsze Wyjaśnienia do ww. Załącznika opracowano na podstawie obowiązujących
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w
poborze gazu ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549]. Przekazanie ww. informacji jest niezbędne, aby Operator zakwalifikował
danego odbiorcę do kategorii odbiorców chronionych lub niechronionych w sposób zasadny i prawidłowy.

