
INFORMACJA DLA ODBIORCÓW GAZU 

Gmina Daszyna pełniąca rolę Operatora Systemu Dystrybucyjnego Gazu informuje swoich 

odbiorców, iż z dniem 10 kwietnia 2021 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 17 lutego 2021 roku w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu 

ziemnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 549] (dalej: Rozporządzenie).  Dotychczasowe Rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 19 września 2007 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze 

gazu ziemnego (Dz. U. z 2007 r. nr 178 poz. 1252), traci moc. 

Powyższa zmiana w sposób znaczący wpływa na obowiązki poszczególnych uczestników rynku gazu 

oraz zmienia zasady sporządzania Planu Ograniczeń. 

 W związku z powyższym Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu — GMINA DASZYNA, przypomina 

swoim Odbiorcom  o corocznym obowiązku przekazania Operatorowi, informacji o minimalnej 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. 

 W bieżącym roku powyższe informacje prosimy przekazać w terminie do 31 października. 

Powyższy obowiązek wynika z art. 58 ust. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 0 zapasach ropy naftowej, 

produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 4111). 

Jednocześnie, zgodnie z pkt 28.3.5 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej należy 

przekazać aktualne dane dotyczące nazwy i adresu siedziby Odbiorcy wraz z kodem pocztowym, 

REGON Odbiorcy, nazwy i adresu zakładu przyłączonego (punktu poboru Paliwa gazowego) oraz 

rodzaju wykonywanej działalności. 

W celu ułatwienia i jednolicenia przekazywanych danych, w załączeniu udostępniamy formularz do 

przekazywania 10 stopnia zasilania i aktualnych danych kontaktowych, znajdą go również Państwo  

znajdują się na stronie Operatora www.daszyna.4bip.pl. Pod wskazanym wyżej adresem znajdują się 

również wszelkie informacje dotyczące Planu Ograniczeń. 

W przypadku nieprzekazania wartości 10 stopnia zasilania w terminie, Operator określi tę wartość 

samodzielnie, na podstawie zapisów §7 ust. 8 i 9 Rozporządzenia. 

Dziesiąty stopień zasilania odpowiada minimalnej godzinowej i dobowej ilości gazu ziemnego 

pobieranej przez odbiorcę w danym punkcie wyjścia z systemu gazowego, 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, 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.    

 



 

Jednocześnie Operator przypomina, że obowiązek, o którym mowa powyżej, dotyczy wszystkich 

odbiorców, z wyjątkiem: 

1) odbiorców gazu ziemnego w gospodarstwach domowych, 

2) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej gazowej, 

a) przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r, poz. 424 i 1086), 

b) podmiotów prowadzących działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie  upraw rolnych 

oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 

śródlądowego, 

c) rolników wynajmujących pokoje, sprzedających posiłki domowe i świadczących w 

gospodarstwach rolnych inne usługi związane z pobytem turystów, 

d) producentów będących rolnikami wyrabiającymi mniej niż 100 hektolitrów wina w ciągu 

roku gospodarczego, o których mowa w art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o 

wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1891), 

e) rolników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży, o której mowa w art. 20 ust, Ic 

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1426 z późn. zm.), 

f) kół gospodyń wiejskich prowadzących działalność na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 

2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 553 i 932), które spełniają 

warunki, o których mowa w art. 24 ust. 1 tej ustawy   

w przypadku których moc umowna w miejscu poboru gazu ziemnego z systemu gazowego lub 

sumie miejsc poboru tego gazu z systemu gazowego zasilających danego odbiorcę pod jednym 

adresem, zwanych dalej „punktem wyjścia z systemu gazowego", nie przekracza 710 kWh/h, 

3) podmiotów zapewniających świadczenie opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze  środków publicznych 

(Dz. U, z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.3)) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej 

gazowej, 

4) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r, o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r, poz. 1876 i 2369) przyłączonych do sieci 

dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

5) noclegowni i ogrzewalni* o których mowa w art. 48a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

6) jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 

ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r, o wspieraniu rodziny  i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 821) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

7) jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz jednostek współpracujących 

z tym systemem w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, 2112 i 2401) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub 

przesyłowej gazowej, 



8) podmiotów stanowiących element systemu oświaty, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 7 i 8 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 

2021 r. poz. 4), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej,  

9) organów administracji publicznej w rozumieniu art. 5 S 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695 i 1298) i urzędów je 

obsługujących, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

10) podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce, w zakresie tej  a także dziennych 

opiekunów, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U, z 2021 r. poz. 75), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej 

gazowej, 

11) przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 2028) przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej gazowej, 

12) podmiotów odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami, w zakresie w jakim realizują 

zadania, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361), przyłączonych do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej 

gazowej, 

13)  odbiorców gazu ziemnego, w zakresie w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, 

o którym mowa w pkt 1-12, 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. 

Uwaga:  

W sytuacji gdy odbiorca chroniony oprócz działalności, o której mowa w pkt  3-13, prowadzi również 

inną działalność, wówczas w zakresie tej działalności podlega ograniczeniom i zobowiązany jest do 

przekazania informacji niezbędnych do ustalenia 10 stopnia zasilania. 

 


