
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 stycznia 2017 r. 

Poz. 150 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ENERGII
1)

 

z dnia 10 stycznia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego
2)

 

Na podstawie art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, 

z późn. zm.
3)

) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu gazowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1059) w załączniku: 

1) w części 2 „Wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci przesyłowej gazowej urządzeń i instalacji 

podmiotów zaliczanych do grupy przyłączeniowej A”: 

a) pkt 2.5 otrzymuje brzmienie: 

„2.5. Urządzenia i instalacje podmiotów przyłączanych inne niż określone w pkt 2.6 i 2.7 nie mogą być 

przyłączane do sieci przesyłowej gazowej.”, 

b) dodaje się pkt 2.6 i pkt 2.7 w brzmieniu: 

„2.6. Urządzenia i instalacje o mocy przyłączeniowej 45 000 m
3
/h lub większej nieprzyłączone do sieci gazowej 

dystrybucyjnej mogą być przyłączone do sieci przesyłowej o średnicy mniejszej niż DN 1300. 

2.7. Urządzenia i instalacje służące wyłącznie do zasilania pojazdów gazem ziemnym, niezależnie od ich mocy, 

mogą być przyłączane do sieci gazowej przesyłowej o średnicy mniejszej niż DN 1300.”; 

2) w części 4 „Wymagania techniczne w zakresie przyłączania do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej gazowej 

urządzeń, instalacji i sieci podmiotów zaliczanych do grupy przyłączeniowej C” w pkt 4.1 dodaje się pkt 4.1.7 

w brzmieniu: 

„4.1.7. Do sieci przesyłowej gazowej o średnicy DN 1300 lub większej mogą być przyłączane wyłącznie urządzenia 

i instalacje, z wykorzystaniem których prowadzona jest działalność w zakresie przesyłania paliw gazowych.”. 

§ 2. Do spraw o wydanie warunków przyłączenia do sieci gazowej niezakończonych przed dniem wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 
Minister Energii: K. Tchórzewski 

                                                           
1) Minister Energii kieruje działem administracji rządowej – energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Mini-

strów z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2087). 
2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 28 września 2016 r. pod numerem 2016/517/PL, zgod-

nie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfi-

kacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych 

oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (ujednolicenie) (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1). 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 984 i 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 

1101 i 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960 i 2365 oraz z 2016 r. poz. 266, 831, 925, 1052, 1165, 1823, 1948, 1986 i 2260. 




