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Kaľta aktwatlzacji nľ 004/20t9
I.

Data wejściaĺv życie aktuahzac1i:

Planowana data weiściaw źycie aktualizacji 23.ĺ 2.20ĺ 9r

2. P rzy czyna aktualizacji:

Ptedstawione

w

ninieiszei Katcie aktualizacii zmiany zapisów IRiESDn ĺł5rnikająz zapisów:

ĺ. ustau17dniaĺ0kwieĺniaĺ997r.PrawoenergeĄlcąne-<aailďdalq',,ĺJsĺaw7"lłĺb,,ĺlsĺawąPrawo energeĺ1cąne''

Qł

U.

i

20'ĺ8 r., post. 755 ą póąniisryni ąnianam)

w1konawĺ'anĺi,

oraąu1ldan1ni najq'podsĺawie akĺami

20 laĺego 20/ 5 r. o odnawialn1ch Ęnidłacb ene'rgii _ pyaile./ dale ,,ĺJstawa oZE"
U.
Qł 420ĺ 8 r., potĺ. ĺ 269 ąpóąn. ąrnianani).
lY pľrypadku u3ldania pĺry7Pre7,esa (Jąędu Regakii Enľrgejki deÜłiiwĘrawieodstępstwanapocĺstawie
art.62 albo 63 roQoąądryeniaKoniýi (UE)20/6/63'ĺ 7 dnia ĺ4 kwieĺnia 20ĺ6 r. usĺanawiEącego koĺĺeks
sieĺi doýcąąÜ u!n080w w ąakresie prrylłącąaniajednostek w1ĺwĺirĺ'4lchdo sieľi, nie stovye się w1lmagań IRIESD
Ę ą9 c ąry c h ą de gl 71 a P re ry ĺa U ąędu Regu k q'i E n rge ! ki.,
3. określone w zpranwanď Pry<operaĺora ysternu p'ąeglłowego (ąwanego dale oSP) Instrukq'i Rncba
i Ekqloaĺaq'i Sieci Pąełjlłowe1 (<rrrą dale IRĺESP), ąaĺwierdąonrl drryvąPre7,esa (JRE,
2. ustaryl 7dnia

e

unktów IR1ESD
aktualizacii:
IRiESDn Zestawienie zmiaĺ:
r.1.3
Zmieniono tĺeśćppkt a), c), d) i dodano nowy ppkt q).
rr.1.2
Zmieniono tĺeśćppkt 5)
II.1.1 B
Zmieĺiono tľeśćpkt II.1.1B
II.1
Dodano nowe punkĘ rv przedziale od II.1'20 do II.1.34
II.4
Usunięto punkt II.4.1.5
rr.4.2
Dodano pktII.4.2.3,IL4.2.4 i pkt II.4.2.5
rL4.3.5
Zmieniono numeĺację dla pkt II.4'3.6.1i dla pkt II.4.3.5.2
II.4.3.8
Dođanopunkty: od numeľu II.4'3.8.6 do numeĺu IL4.3.B.12 oraz dodaĺo ppkty od
nufiĽu IL4.3.8.12.1 do ppkt nr II.4.3.8.1'2.9
rr.5.2
Dodano nor,ve punkq nr:II.5.2.7,II.5.2.6 i zmieniono numeĺacię koleinvch ounktów
III.7,1
7,mienlono tĺeśćpunktu.
LV.3.2.7.
Zmieniono tľeśćpunktu ruIY.3.2.7 a)
1.2.1
Zmieniono tĺeśćpodpunktów a), b) i c)
1.4.8
Zmienioqo tĺeśćpunktu
1..6
Dodano punkty od nĺ 1.B do nĺ 1.8.11
2.1
!7 ppkt 2.1.2 dodano podpunkt f), zmieniono tĺeśćpunktu nt 2.1.3 oraz dođanonowe
punkty o numeĺach od 2.7.4 đo2.7.6
4.1,.7
Zmięniono tĺeśćpunktu
I
Uzupełnienie,,Sło'uvnik Poięć i Definicii'' częścioznaczenia skĺótów
'v
II
Uzupełnienie ,,Sło'uvnik Poięć i Definicji" _ w częściPoięcia i Definicie

u
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4. Nowe brzmienie zaktuallzowanych punktów IfuESDn:

brzmienie onz dodano dodatkowe zdanie o brzmiełiu:
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t. Pĺarvo eneÍgetyczne, pz.U. z 2078 t., poz.755
z pőźĺlejszymi zmianami) oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
aktualĺrymi na dzień wejściaw życie niniejszej IRiESDn,

a) ustavy z drĺa 10 kwietnia

1997

b) ustawy z dĺla 26 czeĺĺrca197 4 t.I(odeks Pĺacy (D". U. z 1'998
z p óźniejs zyrn' zmiaĺami),

z

t, nt

21'

poz. 94

ĺoku znak DPE-1'711,-173(5) /2011/9902/UA
EneĺgeĘki
wyzĺaczającej Spółkę CHEMAR S.Ä.
Prczesa Uĺzędu Regulacji
opeĺatoĺemSystemu DysĘbucyjnego na obszatze okĺeślon1ľnw koncesji wf^z
zmianąznak DRE.!7oSE.47 1 1 .27 .3.201,8'D Sł z dnla 72.1'2.207 B,

c) Decyzji

dnla 75 wrześĺia2011

Że

na dystĺybucje eneĺgii elektľycznej _Decyzja Pĺezesa URE
Nĺ-PEE / 1 B 1 / 9902 /w / / 2 / 99 / As z dnla 6 paźđziernlka7999t ze zmianą NĺDEE/181-zTo/9902/w /oŁo/2008/TB z dnla 10 gĺudnia 2008ĺ oraz zmianąznak:
oI3.41 1 1.24.2018.CW z dnia 73 wneśĺla201'8r'

d) I(oncesji

CHEMÄR S.Á.

1,

e) okĺeślonew

opÍacowaĺejprzez opeÍatoÍa Systemu pĺzesyłowego (zwanego dalej
oSP) Instĺukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Pĺzesyłorvej (zsĺanąđalejIRiESP), oraz
okĺeślonew opÍacow anej pruez opeÍatota systemu dystrybucyjnego
nadĺzędnego(zwanego dalej oSDp) Insĺrrkcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystĺybucyjnej

Đ ustawy z dnta 7 llpca 1'994 t' Ptarvo buđowlane(D". U.
z p őźnejszymi zmianami).

z

2O1O

t., poz. 1623

s) ustawy z dnĺa 20 lutego 201'5 ĺ o odnawialĺrych źńdŁach enetgii _ zwanej dalej
,,lJstawą ozB" @"' U. z 2078 t.'poz. 1'269 z pőźĺ.zmianami).
W przypađku wydania pruez Prczesa Uĺzędu Regulacji Eneĺgetyki đecyzjí
w spĺawie odstępstwa na podstawíe att.62 albo 63 rczpotządzenia l(omisii (JE)
201,6/631, z dnĺa 14 kwietnia 2076 ĺ. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczący
wymogów w zaktesie przyłączarĺajednostek wytwóĺczych do sieci, nie stosuje się
wymagań' IRiESD sptzeczÍLych z decyzjłPĺezesa Uĺzędu Regulacji EneĺgeĘki.

2. Zmieniono treśćpktrI.Ĺ2. 5) i nadano mu bnmienie:
5) CHEMÁR S.Ä. potwieĺdza pisemnie złożeniepflez podmiot wniosku

o

okĺeślenie
ustawy Prawo eneÍgetyczne, okĺeślając

waĺunkórv pľzyłączeniazgodnie z art. 7. ust B h
w szczególności datę złożeĺiawniosku.
Datązłożenia wniosku jest data otĺzymaĺiaptzez CH.BMAR S.Ä. dokumentów
spełniających rvymagania zgodnie z att.7 ' ust Bh ustawy Ptawo eneÍgetyczne.
Potwieľdzenie pisemne CHEMÄR S.A. ptzesyła PocŻtąna adĺes wskazany we rvniosku
o okĺeśleniewaĺunków przyłączenia lub doĺęcza osobiście,

3.

Zmieniono treśćpkt II.7.78 i nadano mu bumienie:
II.1.1B

W celu umożliwienia rvykonania anahz stanu i ľozl'voju sieci dysĺybucýnej CHEMÄR S.Ä.,
wskazane przez CHEMÄR S.A. podmioty ubiegające się o przyłączelie oÍaz ptzyłączone
do sieci dysĘbucýnej ptzekazują CHEMÁR S.A. dane okĺeślonew aĺt. 16 ust. B
ustalvy Pĺawo eneľgetycu ne.
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IT.1,.20 Tť pĺzypadku, gdy podmiot ubiegający się o pĺzyłączeĺiemikĺoinstalacji do sieci
đystĺybucyjnejCHEMAR S.A., jest pnyŁączony do sieci jako odbioĺca końcorvy,
a moc za:rtsta|owana mikĺoinstalacji, o ptzyłączenle któĺej ubiega się ten podmiot,
nie jest większa niż moc przyłączeĺlowaokĺeślonaw wydanych rvatunkach przyłączeĺia,
przyłączeĺiedo sieci odbywa się na pođstawiezgłoszeĺia ptzyłączenla mikĺoinsta|ac1i,
zŁożonego do CHEMAR S.Ä., po zainstalorvaniu odpowiednich układów
zabezpíeczaiący ch i układu pomiaĺowo-ĺozliczeniowego. W innym pĺzypađku
przyłączeĺie mikľoinstalacji do sieci dysľybucyjnej CHEMAR S.Ä. odbpva
się na podsta''vie umowy o przyłączenie do sieci.
I(oszt instalacji układu zabezpíeczaiącego i układu pomiaĺowo -roz|iczetiorvego ponosi
CHEMAR S.Ä'' Pĺzyłącz^nemikĺoinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne
i eksploatacyjne okĺeślone'waft.7 aust. 1. Ustawy oĺaz niniejszej IRiESDn i IfuESD opeÍatoÍa
nadĺzędnego PGE Dystĺybucja S.A. CHEMAR S.Ä. publikuje na swojej stĺonie
inteĺnetowej oĺaz udostępnia w swojej siedzibie ĺvzőr zgłoszeĺiapnyłączenia mikĺoinstalacji
do sieci dystrybucyjnej CHEMÄR S.A.. CHEMAR S.Ä. potwierdza złożelie zgłoszeĺia,
odnotowując datę jego złożeria oraz dokonuje przyłączenla do sieci mikĺoinstalacji
w teĺminie 30 dni od dokonania tego zgłoszeĺia.
II.1'.21,

Zgłoszelie, o którym mowa w punkcie II.1'.20., za-wieta w szczególności:
1) oznaczeđepodmiotu ubiegajacego się o ptzyłączenie mikĺoinstalacji do sieci
dystĺybucyjĺejotaz okĺeślenierodzaju i mocy mikĺoinstalacji,
2) lnformacje niezbędne do zapewnienia spełnieni^ pÍzez mikroinstalację wymagail
technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w aft. 7a Ustawy,
3) rcđzajmiktoinstalacji,
4) moc zainstalowaną elektryczną,
5) moc znamiono'uvą falownika po stĺonie ÁC ' v pÍzyp^dku pĺzyłączeliapoptzez
falownik,

którym zaĺnstalowano mikĺoinstalacj€,
7) dane techniczne zainstalorvanej mikĺoinstalacji,
8) oświadczenieosoby dokonującej instalacji mikĺoinstalacji, o zainstalowaniu
mikĺoinstalacji zgođnlez ptzepisamli zasađamiwieđzytechđcznejoraz niliejszą
6) dane đoĘczące\okalizacji obiektu w

IRiESDn.
IL1,.22 \Wytwóĺca eneĺgii elektrycznej

z

eneĺgii w miktoinstalacji,
odnawialĺrych źrőđeł

bęđący:
1)

pľosumentem,

2)

pĺzedsiębioĺcąrv ĺozumieniu ustawy

z dnla 6 matca 201'8 t. Pĺawo
zw^flei dalej ,,ustawą Pĺa'uvo pĺzedsiębioÍcólv"
pĺzedsiębiotcórv pz. U. z 2018 t.) poz. 646 z pőźn. zmianaml), infoĺmuje CHEMAR S.Á.

o teľminie przyłączeĺiamikĺoinstalacji' lokalizac1i pĺzyłączeniamikĺoinstalacji, ľodzaju
odnawialnego fuőđłaeneľgii użytego w tej mikĺoinstalacJi oraz mocy zainstalorvanej
elekĺycznej mikĺ'oinstalacjí,nle pőźruej nż w teĺminie 30 dni przed dniem
planowanego pľzyŁączenia mikĺoinstalacji do sieci CHEMAR S.Ä..
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II.1'.23 Wytwóĺca, o którym mowa w pkt. II.1'.22. infoĺmuje CHEMÄR S'A. o:
1) zmianle rcdzaju odnawialĺrego źrődłaeneĺgii użytego w mikĺoinstalacji lub jej mocy
14 dni od dnia zmiany Ęch danych;
zainstalowanej elektĺyczne' "' tetminie
2) zasĺieszeniu ttrvajĄcym od 30 dni do 24 miesięcy lrub zakoil,czeniu wytwarzaĺia
eneĺgii elektrycznej z odnawialĺrych źľődeŁeneĺgii w mikľoinstalacji _
rv teĺminie 45 dni od dnia zawieszetia lub zakończenia wytwarzaĺia eneĺgii
elektryczne1 z odnalvialnych źrődełeneĺgii w mikĺoinstalacji'

II.1.24 Zapĺsőw pkt. II.1.22. iII.l.23. nie stosuje

się

do rvytrvóĺcórv enetgii elektľycznej

wyt'voĺzonej zbiogazu ĺolĺriczego w mikĺoinsta|acjí,niebęđącychpĺosumentami
II.1,.25 \Wytwóĺca eneĺgii elektĺycznej zbíogazu ĺolniczego w mikĺoinstalacji będący osobą

ťtzyczĺąwpisaną do ewidencji pĺoducentów,

o któĺej mowa lv

pĺzepisach
o kĺ'ajorvym systemie ervidencji producentów, ervidencji gospodaĺstw ĺolĺrychotaz
ewidencji rvniosków o ptzyznarie płatnościlub wytwóĺca będący pĺzedsiębioĺcą
w ĺozumieniu ustarvy Ptarvo ptzedsiębiotcó'uv wykonujący działalność'o któĺej
mowa powyżej, nepőźrľej ĺljżna 30 dni pĺzed dniem planowanego przyłączetia
mikĺoinstalacji đosieci dysĘbucyjnej CHEMAR S.A., pisemnie infoĺmuje
CHEMÄR S.Ä. o planowanym teĺminie 1ej przyłączenia, planowanej
IokallzacJi oraz tođzajui mocy za:lnstalowanej elekĺycznej mikĺoinstalacji.

IL1.26 $7ytwóĺca, o którym mowa w pkt. IL1.24 jest obowiąz^ny infotmować

CHEMÄR S.Ä. o:
7) zmiaĺie mocy zainstalowanej elekĺycznej mikĺoinstalacji- w teĺminie 14 dni
od dnia zmiaĺy;
2) za:wieszeniu trwajacym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzania
eneĺgii elektrycznej w miktoinstalac1i_ w teĺminie 45 dni od dnia zalvieszenia
lub z akończenia wytw atzania eneĺgii elekĺyczne j ;
3) teĺminie rvytwoĺzeni^po Í^z pieĺwszy eneĺgii elektĺycznej lv milĺĺ'oinstalacji
_ w teĺminie 14 dni od dnia jej rvytwoĺzenia

II.1.27 Umowa o ptzyłączenie stanowi podstawę đorozpoczęcía ptzez CHEMÄR S.A.
teallzacji ptac pĺojektorvych i budowlano_montażowych fl^ zasadach okĺeślonych
w tejumowie.

o

przyłączenie do sieci dysĘbucyjnej CHEMAR S.Ä. powinna
zawierać, co najmniej:
1) stĺony zawierające umowę'
2) przeđmiotumowy w7nikajacy z waĺunkór'v pľzyłączeĺia,
3) teĺmin reallzacji ptzyłączetia,
4) wysokoś ć opłaty za pr.zyłączen|le otaz sposób jej ľegulorvania,
5) miejsce tozgraniczenia rvłasnościsieci CHEMAR S.Ä. i instalacii podmiotu
ptzyłączanego,
ó) zakĺes ĺobót niezbędnych przy rea|lzacji ptzyłączenia,
7) wymagania đotyczącelokaiizacji układu pomiaĺowo-tozllczeĺior.vego i tego
paĺametĺów,
B) haľmono graĺr' przyłączenia,

II.I.2B' lJmowa
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9) war_unki udostępnienia

CHEMAR

do podmiotu
S.Ä. nieĺuchomoścíĺa|eżącej

ptzyłączanego w celu budowy lub ĺozbudowy sieci niezbędnej do reahzacji
przyłączeĺia,
10) ptzewidpvany teĺmin zar,varcia umowy' na podstawie któĺej nastąpi dostaĺczanie
lub pobieĺanie eneĺgii,
11) planowane ilościeneĺgii elektrycznej wpĺowadzanej do i/lub pobieľanej z sieci,
7 2) moc przyłącz eĺiow ą,
13) ustalenia đoĘcząceopÍacowania dokumentu ĺegulujacego zasady współpĺacy
ĺuchowej z CHEMAR S.Ä.,
14) odpowiedzialĺrośćstÍon z^ niedotĺzymani.e waľunków umowy' ä W szczególĺrości
za opőźnĺenleteĺminu reallzacji pfac w stosunku đoustalonego w umowie,
15) okĺes obowiązyrvania umorvy i waľunki jej ĺozwíązaĺĺa'

w

zakĺesie ptzyłączanych' otaz przyłączonych do sieci dystĺybucyjnej
urządzen, instalacji, sieci ma pÍawo do kontĺoli legalĺrościpobieľania i wptowadzania
układów
p omiaĺowo' r o zllcz enĺowych,
kontĺoli
eneĺgii
elektĺycznej,

II.L29 CHEMÁR S.A.

dotĺzymania zasĺarĘch

umów

oÍaz

pĺawidłowości tozltczeíl'.

II.1.30 SzczegőŁowe zasady pĺzepĺowadzaniakontloli, o których mowa w pkt. II.7.29, ľeguluje

ustawa Pĺa'uvo eneígeťyczne oÍzLz tozporządzenia r,vykonawcze do

oi"i.

II.1.31 Szczegőłosĺe watunki techniczne jakie powinny spełđaćptzyŁączane do sieci
dysĘbucyjnej CHEMAR S.A. utządzenia, instalacje i sieci, w tym jednostki
rvytwóĺcze, okĺeślajapkt' II.2. iII.4. otaz załączni7<l do niniejszej IfuESDn.

do I, II, III i VI gÍupy przyłączenioĺvej, ptzyłączane
bezpośtednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym Íl1ż7 kY oraz r.vytwóĺcy
ĺiezależĺieod poziomu napięcia sieci z wyŁączeniem mikĺoinstalacji,
opľacowujĄ instĺrrkcje' o któĺej mowa w pkt.V.9, podlegajaca uzgodnieniu
z
S.Ä. przed ptzyłączeĺiem podmiotu do Slecl.
CHEMÄR

II'1'.32 Podmioty zaliczone

IL1.33 Podmioty
uľządzeŕs',

utządzen,
oÍaz

II.1.34

5.

się o pruyłączetie do sieci dysĺybucyjnej CHEMÁR S.Á.
instalacji
i sieci są zobowiązane do pĺojektowania obiektów,
instalacji i sieci zgodnie z powszechnie obowiązującymi pĺzepisami
waĺunki
przyłączeĺia.
w
oDaÍclu
o
otÍzym^ne
ubiegające

I

celu umożüwienia wykonania anahz stanu i ĺozwoju sieci dystrybucyjnei
CHEMAR S.A., wskaz^ne pÍzez CHEMAR S.A' podmioty ubiegające się o przyłączerie
oÍ^z ptzyłączone do sieci dysĺybucyjnej przekazuj1 CHEMÄR S.Ä. dane okĺeślone
w aÍt. 1ó ust. B ustawy Pĺawo eneÍgetyczne.
\ü7

lV okt nr II.4 usunieto DDkt IL4.1.5 o bzmieniu:

II.4.1.5 Dostosowaníe lrządzeń do r.vymagań technicznych, o którym mowa w punkcie
II.4.1.4. należy zteallzować do dnia 31'.1'2.201'5

ĺ

/
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6. Wpkt nr ff.4.2

dodano ppkt o numench od 11.4.2.3 do nt 1f.4.2.5 i nadano im bzmienie:

II.4.2.3 \Wymagania techđcznedla jednostek wytwóĺczych innych nÍż okĺeślonych
w pkt IL4.2.1. Są ustalane pomiędzy wytwóĺcą, a CHEMÁR S.A.
z usĺzg|ędnieniem szczegőłorĺĺychr,łrymagań technicznych dla iednostek

sieci dystĺybucyjnej okĺeślonych
wytwóĺczych ptzyłączonych do
w niniejszym rozđzia|eoÍ^z ZałączĺlikunÍ 1 do IfuESDn.

II.4.2.4 Wymagania techniczne dla jednostek wytr,vóĺczych' o których mowa w pkt II.4.3.2.
obejmują, w zależnościod potĺzeb, wymagania r.v zakĺesie:
a) układów sĺ zbuđzenia,
b) układów ĺegulacji napięcia,
c) sposobów wykoľzystania układór,v gruporvej ĺegulacji napięcia jednostek rvynvótczych

(ÄRNE)'

d) systemów elekttoenet gety cznej automatyki zabezpieczeniowej,
e) urządzeÁ ĺegulacji pienvotnej,
f) czasów ĺozľuchui minimalĺrejllczby ĺozĺuchów w ciągu ĺoku,
g) ogtarĺcznikórv maksymalĺrych pĺądów stojana i wiĺnika,
h) możliwościsynchľo ĺĺzacjij ednostki wytĺvóĺczej z siecíą,

i) wytvłarzanych mocy czynĺych i bieĺnych,
j) wyposażenia linii blokowych w układy automatyki.

zalľesie F'AZ, ďa jednostek wynvóĺczych
sieci SN i nN, okĺeśIoneSą w pkt II.4.3.

II.4.2.5 Wymagania techniczne w
ptzyłączonych do

7. lVpkt nr II.4.3.5 dokonano zmianJĺ Mędnei numeracii ppkt nr
bez zmianv w ich brzmienia :

II.4.3.6.1. i

ppkt nr II.4.3.5.2

II'4.3.5.2. Zabudowaĺe bateĺie kondensatoĺów w liniach kablowych bezpośĺedniego
zasĺ|ałia z sieci dysĺ7bucyjnej opeĺatoĺaCHEMÄR S.A. winny spełniać wymagania
okĺeślonerv pkt II.1,.1,9. niniejszej instrukcji.

II.4.3'5.3. Išažđe
xvyłącznie pola SN tĺansfoĺmatoĺa110
wył ącz eniem wyłącznlka p ola bateĺii kondensatoĺów.

8. lVpkt
o

11.4.3.8 dodano

numench od

II.4.3.

8.6.

ppkt

f1.4.3.8.12.1.

kv/SN musi

skutkorvać

numench od nt 11.4.3.8.6 do ppkt nr 1L4.3.8.12
doppkt nr 11.4.3.8.12.9 i nadano im brzmienie:

o

\ü7ymagania dla jednostek r,vytrvóĺc zy ch w zakrcsie

oraz

ppkt

EAZ

IL4.3.8.6.1' Zabrania się pĺzyłączaĺiajednostek wytwótczych rvyposażonych r.ł7łącznie
instalacyjne np. bezpieczniki topikowe czy wyłączniki nadmiaĺowe
w
^p^t^ty
ĺĺeza|eżĺieod mocy osiągalĺrej i miejsce ptzyłączenía.

II.4.3.8.6.2 \X/szystkie zabezpieczenia jednostek rłrytwóĺczych pĺacujacych w sieci tőjtazowej
p

owinny

p

owodowa

ć' ich

tő1fazowe r.vyłączenie.

IL4.3.B.6.3 Jednostki rvytwóĺcze, dla których miejscem puyłączenla jest sieć nN,
porvinny być wyposażone'nv:
7) zabezpieczenia nadpĺądowe,
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2) zabezpieczeĺia pod- i nadnapięciorve'
3) zabezpieczeĺie od ptacy niepełnofazowej.
II.4.3.8.7. CHEMAR S.A. decyduje o pottzebie wyposażenia jednostek wytwóĺczych
lub linii w inne zabezpíeczenia, popľawiaj+cebezpíeczeństwo pĺacy sieci.

CHEMAR

II.4.3.8.8 Nastawy EAZ jednostek wytr.vórczych powinny być uzgodnione z
Iub ptzez niego ustalone.
II.4. 3.

B.

9

S.A.

Jednostki rvytwóĺcze przyłączone poprzez tĺans foĺmatory nN / SN

II.4.3.B'9.1. Jeś[irv skład jednostki rvyťrvóľczej rvchodzi tĺansfoÍmatoÍnN/SN nieza\eżnie
odłączĺllkapo stĺonie nN musi być zainstalowany wyłącznik po stĺonie SN.
II.4.3.8.9.2. Jednostki 'uvytwóľcze z genenatoĺami synchľonicznyrni pĺacujące synchtonicznie
z sieciąmuszą być r.vyposażone 'uv synchĺonizatory lub iĺne urząđzenie umożliwiające

właściwełączeĺiez siecĺą.
IL4.3'8.9.3. Po chwilorvym zanlku lub obniżeniu napięcia w sieci współpĺacującej powodującym
wyłączenle, jednostki wytwóĺcze o mocy większej od 100 kVÁ moga
samoczynnie porvĺócić do pĺacy w czasie nie kĺótszym niż 30 s po ustąpieniu
zakłőceĺia.
II.4.3.B.9.4. Jednostki wytwóĺcze

o mocy

osiągalnej

do 100 kVÄ porvinny mieć

następujące

zabezpieczeria:
1) nadpľądorve ŻwłocŻne,
2) nađprąđoweŻwaÍciowe,
3) nad_ i podnapięciowe,
4) od wzÍostu pľędkościobĺotorvej lub nad częstotliwościowe,
5) ziemnozrvaľcio'uve zeÍowo napięciorve'

II.4.3.B.9.5. Jednostki wytwórcze o mocy osiągalĺrej powyżej 100

kVÄ powinny mieć następujące

zabezpieczeria:
1) nadprądorve od skutków z;warć mięđzyfazowychzrvłoczne i/Iub Żr.vaľciowe,
2) nađ-i podnapięciowe,
3) nad- i pod częstotliwościowe,
4) ziemnozwaľciowe.

II.4.3.8.9.6. CHEMAR S.A. może zdecydować o potzebie stosowania zabezpieczeíl,
ľóżnicowopĺądowychđIap oszczególnych ľođzajőw ednos tek wytwóľczych.
j

II'4'3'B'9.7. Zabezpíeczenia do ochĺony przeđskutkami obđżenialub wzĺostu napięcia muszą być
rvykonane tőjfazovo. Jeśhzabezpieczenie jest zainstalor.vane po stĺonie nN,
to powinno zadziałać po rvzĺościelub obniżeđujednego lub więcej napięć
fazoĺvych.Jeślijest zainstalorvane po stĺonie SN, to powinno zadziałać po wzľoście
lub obniżeniu jednego lub więcej napięć pĺzelvodowych'
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II.4.3.B.9.B.

. SkłađowazeÍow^ napięcia

dla zabezpíeczeíl' ziemnozwaĺcior.ł7chmusi być mietzona

po stonie SN.
II.4.3.B.9'9. Jednostki wytwóĺcze współpľacuiące z falorvnikami, optőcz zabezpieczeil'
wykonanych zgodnie z pkt. od II.4.3.8.6.1. do II.4.3.6.3. , powinny być
.'vyposażone w uĺządzenia poz:wa|ające na kontĺolowanie i uftzym1'watie zadanych
patametÍó\ň/ jakościowych eneĺgii elektrycznej'

nt II.5.2.1i

IL5.2.6 nadaiąc im nowe bumienie
zmieniono numeracie pozostałJirch pkt bez zmianJĺ brzmienia treści:

9. |Ypkt nr rr.5.2 dodano nowepkt

o

onz

IL5.2.1,. Wytrvótcy pruekazuja do CHEMÁR S.Ä. następujące dane opisujące Stany istniejące
srvoich instalacji i lrządzen:
a) schematy główne układów eiektrycznych,
b) dane jednostek rvytwótczych,
rozđzielczej,sterującej oraz elekttoeneĺgetycznej
c) dane techniczne
d) moc osiągalĺrą

^p^fať.)ly

e) schematy, plany i konfigutacię głównych układów elektĺycznych automatyki

zabezpieczeniorvej,

II.5.2.2. odbioĺcy przyłączeĺi do sieci SN oĺaz rvskazani ptzez CHEMÄR S.A pĺzyłączenido sieci
nN, pĺzekazująđoCHEMAR S.Ä. następujące dane opisujace stan istniejacy swoich instalacii
i lrządzen:
a) dane o węzŁach i ich wypos ażeniu,liniach \,vÍaz ze schematami i planami, tĺansfoĺmatoĺach,
b) dane o er,ventualĺrych jednostkach rr,7twóĺczych,
rozdzíelczej, steĄącej otaz elektľoeneĺgetycznej
c) dane techniczne
^p^t^tufy
automaĘki zab ezpíecz eniowe j .
II.5.2.3. Dane o węzłach obejmują w szczególĺrości:

a)
b)
.)
d)
Đ

Đ
g)
h)

n^zĺvęwęzł'a,
rodzay i schemat stacji,
rcdzaj pól i ich wyposażenie,
zapoÚzebowanie na moc czynnąi bieĺną w chatakteryStycunych godzinach pomiatowych
z urvzględnieniem i bez uwzględđenia mocy osiągalnych jednostek wytwótczych,
toczfle zapoftzeborvanie na enetgię eIekttyczną z uwzględnieniem i bez uvzględnienia
pĺodukcji eneĺgii elektĺycznei jednostek wyĺvóĺczych,
udział odbioĺców pĺzemysłowyclnw szczytowym obciążeniu stacji,
moc bieĺną kompensujĄcą kondensatory ze znakiem ,,*", dławiki ze znakierÍl ,,-",
układ noľmalny pÍ^cy.

II.5.2.4. Dane o tĺans fotmatoĺach obej muj a rv szczególności:

a)
b)
.)

n^z\,w lvęzłórv, do których

đaĺeznamjonowe'

iestprzyłączony tĺansfoÍmatoÍ'

model zwaĺciorvy.

IL5.2.5. Foĺmę ptzekazy;vanych danych, teľmin oĺaz sposób pl;zekazania podmioty uzgadrĺaja
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CHEMAR S.Ä'

w sz czególĺrości:
a) nazwęwęzła, do któĺego jednostka lvyt:vórcza jestpÍzyłąCzon^,
b) spĺawno śćprzemiaĺy eneĺgeĘcznej,
c) wskaźnik zużycia eneĺgii elektĺycznej na potľzeby własne jednostek

II.5.2.6. D ane o j ednos tkach'uĺy tuĺőrczy ch ob

ej

muj a

wytwórczych,

đ)pĺodukcje eneĺgii elektĺycznej,
e) wskaźniki odstawień awaryjnych'
Ą parametry jakościowepaliwa (QÄS) 'wÍ^z z jego zużycíem,
g) emisje zanieczyszczenSoz, No*, pyły i Q,oz,
h) stosowane instalacje ochtony śĺodorviska(lvraz z ich spĺawnością),
i) ĺezys tancj ę i ĺeaktanc ję 4aLęzi geneÍatoÍ-tÍans foľmatoĺblokorvy,
j) reaktanc1e zastępcząbloku z ulvzględnieniem x'd geneÍatoÍa,
k) maksymalną waĺtośćsiły elekttomotofyczn€l E' -n* podaną na poziomie napięcia
węzła, do któĺego przyłączona jest jednostka wytwóĺcza,
l) stosunek ĺeaktancji dla składorvej symetĺyczĺej zetowej do teaktancji dla
składowej SymetrycŻnej zgođnejđIagaŁęzi jednostka wyĺvőrcza_tĺansfoľmatoĺ
blokowy,
m) znamionową moc pozoÍną jednostki ĺvytwőrczej,
n) napięcie znamionowe jednostki wytrvóĺczej,
o) znamionowy współczynnik mocy jednostki wytĺvóĺczej,
p) ĺeaktancj€ ftansfoĺmatoĺa blokowego odniesioną do napięcia węzła, do któĺego
jest ptzyłączony tĺans foÍmatoÍ,
ľ) moduł ptzekłađrĺtĺansfoľmatota blokowego w jednostkach rvzględnych,

s) moc CzynnąpotÍzeb rvłasnych,
t) współczynnik mocy potÍzeb własnych,
u) maksymalną geneĺowanąmoc Czynną,
v) minimalną geneÍowaną moc czynną,
rv) dla jednostek wytwóĺczych u wytwóĺcórv enetgii elektr7cznej minimalną
i maksymaLrą geneÍowaną moc czynnąw sezonie letnim i zimowym,

x)
y)

z)

statyzm tutbiny,
ľeaktanc)e podptzejściowągeneÍatoÍaw osi d w jednostkach względnych,

reaktancj7 zastępcz+ gałęzi jednostka uĺyt:wőtcza-tľansfoĺmatoĺblokorvy
odniesioną do napięcia węzła, do któĺego jest pÍzyŁąCzoĺajedĺostka wytwóĺcza.

II.5.2.7. Foĺmę przekazywanych danych, teĺmin oĺaz sposób ptzekazania podmioty uzgadnlaja
z CHENÄR S'A.

10.

|V

okt nr rrl.7.7 zmieniono treśćnadaiac mu nowe btmienie:

III'7.1'.

PodmioĘ pĺowadzące eksploatację sieci dystrybucyjnej otaz utząđzeń,instalacji i sieci
ptzyłączonych do sieci dysttybucyjnej wymieniaja rvzajemnie infoľmacje eksploatacyjne.
ođbioľcyi wytwóĺcy mogą uzyskać od CHEMAR S.Ä. infoĺmacje eksploatacyjne o sieci
dystrybucyjnej CHE'MAR S.A. rv zakĺesie z,wiązanym z t: ezpieczeństwem
i niezarvodnością pľacy ich utządzeń i instalacji.

/
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11. |Ypkt nr IV.3.2.7 ppkt a) zmieniono trcśćnadaiąc iei nowe brzmienie:

Iv.3.2'7.

ptzez CI{EMÄR S.A., w teĺminie do 30 kwietnia, wstępnego planu
wpĺowadza trja ograniczeĺ ĺv do s taĺczaniu i p ob oľze eneĺgii elektrycznej

a) przygotowanie

12. |Ypkt nt 1.2.1zmieniono treśćzamieszczonąwppkt ąl, Ł) i c) i nadano im następuiące
bnmienie,
Ptawo eneÍgetyczne, (DŻ. U. z 201'8r,poz. 755
wÍaz z pőźnejszymi zmianami) otaz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
b) I(oncesii CHEMÄR S.A. na dystĺybucje eneľgü elektĺycznej _DecyzjaPrezesa URE NĺPEE/1,B1' /9902/w /1, /2/99 /As z đnla6 październĺka7999ľ ze zmianąNĺ_DEE/l81ZTo /9902 /w / oŁo /2008 /TB z đĺtja1 0 grudnia 2008r ze zmianą Nĺ _

1.2.1' a) ustarvy zdrĺa 10kwietnia

oKA.41

1, 1,

1,997 r.

.24.201,8.CW z dnia

1

3 ĺvrześĺia201, Br,

c) đecyzjiPrezesaURE Nľ DPE-1711-173(5)/201'1'/9902/UAz dnla 15 rvĺześnia2011ĺoku
o\,wzn^czenuZIJCH i ÄP ,,CHEMÁR" S.A. opeĺatoÍem Systemu Dystrybucyjnego
Elektĺoeneígeťycznego ze zmianąNR-DRE.woSE. 47 1 1,.27 .3.201B.D Sł z dnia
72 grudnta2018r,

13. wpkt

nr 1.4.8 zmieniono teśćnadaiąc iei nowe brzmienie:

1,.4.B Infoľmacja o podmiotach pełniących funkcję spĺzedarvcy ÍezeÍwowego,zawierających umowy
sprzeđażyĺezerwor.vej , đziaŁającychna teĺenie oSDn, podana jest na stronie inteĺnetowej
rł'wr.v.chemaľ.com.pl CHEMÁR S.A. oĺaz udostępniona w siedzibie CHEMAR S.A.
74. Po pkt nt 1.7.2.10 dodano pkt o numerach od 1.8 do nr 1.8.17 i nadano im btzmienie:

1.8 ZASADY RE,ZER!7O!78,J SPRZEDAZY E,NERGII E,LE,KTRYCZNEJ DLA URD,
KTÓRZY MĺJł ZAWÄRTE UMolrY DYSTR\'BUCYJNE.
1.B.1.

w umowie

o świadczenie usługi dysĺybucji, URD:
1) wskazuje rvybĺanego ptzez siebie spĺzedawcę ÍeueÍwowego z listy spĺzeda'uvców

ĺezeľwowychopublikowanej fla stĺonie rvwuv.chemaľ.com.pl Q,awĺenjących umowy
spnedaży ĺezeĺwowej) wÍ'az z jnÍormacją o adĺesach ich stĺon intetnetorvych, na których
zostały opublikorvane ofeĺty sptzedaży Íezefwowej), innego ĺljżsprzedawca podstawowy,

2) upoważnĺa CHEMÁR S.A. do zawatcia w jego imieniu i na jego Ízecz -

w pĺzypadku wygaśnięcia lub zapruestania wykon1.rvania umowy sprzedaży ptzez
dotychczasowego spĺzedawcę umowy sptzedažy ľezenvorvej ze wskazanym
ptzez siebie sptzedawcą ÍezeÍwowym'
Wymóg by spĺzedarvcą ĺezerwowym mógł być tylko inny spľzedawca niż spĺzedawca
będący StÍoną zalxĺartej umowy sprzedaży - nie dotyczy pĺzypadku, gdy wykaz,
o którym mowa -yż.l obeimuje tylko jednego spĺzedawcę'
Mając na uwadze zapisy ustavy z dnĺa 30 maja 2014 Í. o pĺawach konsumenta,
upoważnienie udzielone pÍzez URD będącego konsumentem, powinno zawierać

dodatkowo

,rL,

7v

,/-

Karta aktualizacyjna nr oo4 IRiESDn

URD, że został poinfoĺmorvany o ptawie do odstąpienia
od umolr,y sptzedaży ĺezeĺworvejw teĺminie 14 dni od dnia jej zawar'cia,
b) upoważnienie dla CHE'MAR S.A. do żądanla w imieniu tego URD,
rozpoczęcia umowy spruedaży ĺezenvowej ptzed' upływem 14-đniowegookĺesu
odstąpienia od umowy sprzedaży ĺezerwowej zawaftej na odległość
a) oświadczenie tego

lub poza lokalem pzedsiębioÍStwa, liczonego od dnia 1ej zawarcia.
Dokonując powiadomienia o zalĺĺatciĺlumowy spnedaży zgodnie z pkt 2spĺzedawcawskazuje
spĺzedawcę Íezefwowego, co jest tőuĺĺoznaczne ze złożeĺiemoświadczenia
w pĺzedmiocie dokonania pnez URD wyboĺu spĺzedalvcy Íezefwowego.
CHEMÁR S.A. na każde uzasadnione żądarĺespĺzedawcy Íezefwowego, jest zoborvlązaĺy do

ptzekazatia temu SpÍueđawcyoświadczeni^ o z^w^Íciu w tĺeściumowy o świadczenie usług
dystrybucii upoważnienia dla CHEMÄR S.A. đoza'ĺĺat'cia - w imieniu i na rzecz URD _ umowy
sprzedaży ĺezeĺwolvejze wskazanym pÍzez tego URD spĺzedawcą ÍeŻel1vowym' nie pőźne1

nlż

tetminie

w

1.B'2. CHEMÁR S.A.,

7

dni kalendaĺzowych od otĺzymania żądarĺa'

z

zastrzeżeriem okolicznościwymienionych w pkt 1.8.3.
1) niezrvłocznie po uzyskaniu infoĺmacji o konieczności zaptzestania:
a) sprzedaży enetgii eiektrycznej,
b) świadczenia usług dystĺybucji

lub usług pruesyłaĺia,

2) xv przypadku wygaśnięcia lub zaprzestaĺia rvykony'wania umorvy kompleksorvej

z

owym spĺzedawcą;
- jeżell' nie dokonano powiadomienia o zasĺarcíuumowy sprzedaży lub umowy
kompleksowej zgodnie z pkt 2 lub gdy spĺzedawca wybľaÍIy PÍzez URD nie podjał
d'oty cbczas

sptzedaży.
Zawat'cie umowy sprzedaży tezeĺwowej następuje popÍzez złożenjeprzez CF{EMÁR S.Ä.
spĺzedawcy ÍeŻefwowemu oświadczenia o pĺzyjęciu jego ofeĺty.
oświadczenie powinno być złożonew teĺminie:
w przypađkach'o których mowa w ppkt. 1) _ nie późnej niż w teĺĺninie3 dni
i.
ĺoboczych od stwieĺdzenja ktőrejkotwiek z ptzesłanek đozawaĺcia umowy

ii.

sprz edaży ĺez erworvej

;

w pĺzypadku, o którym mowa w ppkt. 2) _ ne pőźĺĺejniż w

dniu

poprzeđzającymdzień rozpoczęcia obowiązywania umowy spľzedaży
Íezefwowej, a ĺv sytuacji, gdy oSDn dowie się o zaistnieniu pĺzypadku,
o którym mowa w ppkt 2) ne wcześniej ĺiżna 5 dni przeđzaistnieniem
pĺzesłanki đoza:sĺarcia umowy sptzedaży ľezeĺwowej, oświadczenieo pĺzyjęciu
ofeĺĘ powinno być. złożone w teľminie nĺe pőźnej nż 3 dni tobocze od
uzyskania pĺzez oSDn infoĺmacji o zaistnieniu takiego pĺzypadku.
Sposób składania ofeĺty oraz składania oświadczei'l o przyjeciu ofeľĘ, a takže wzőr
oświadczeniao pruyjęciu ofeĺty okĺeślaumowa.

1.B.3. CHEMAR S.Ä. nie zawÍze umowy sprzedaży fezefwowejrv sytuacji:
1) rvstĺzymania đostarczaniaeneĺgii elektĺ7cznej do URD, rv pľzypadkach o których
mowa w aÍt. 6a ust. 3 ĺ art. ób ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Pľawo eneÍgetyczne
(w tym także wówczas gdy rv okĺ'esie wstĺzymania dojdzíe do zakonczetia
umowy spľzeđaży),

Á
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2)
1,.8.4.

rvypĺowadzenia URD

zPPE.

Spĺzedar.vca, który za-watł

z CHEMAR S.Ä. GeneĺaLĺrąUmowęDystĺybucyjną(GUD)

na podstawie któĺej może pełnić funkcje spĺzedawcy i umożliwia za'wieranie umów sptzedaży

woli pełnienia funkcji
ĺezerwowej na obszarze CHEMÁR S.Ä., w pĺzypadku 'ĺĺlyĺz;żeĺia
spĺzedawcy fezefwowego, składa tym Samym CHEMAR S.Ä. ofeľtę zasĺatcia umów
sptzedaży ĺezeĺwowej.
ZakoÁczeĺie pełnienia funkcji spĺzedawcy ÍeŻeÍwowegowymaga zmlany zapisu
w w/rv umowie.

1.8.5.

Jeżeh sptzedawca zaptzestał sprzedaży eneĺgii elektľycznei URD, rv ĺamach umowy

sprzedaży, a:

1) w umowie o świadczenie usług dystĺybucji zawartej ptzez tego URD nie został
wskazany spĺzedawca fezefwowy lub umo'uva ta ĺie za.ĺvieĺaupoważnienia CHEMAR S.Ä.
đozawatcia w imieniu i na tzecz URD umowy spĺzedaży ľezetvłoxvej; albo;
2) spĺzedasĺcatezet\Ilorvywskazany pÍzez tego URD nie może podjąć, ĺrje podjał
Iub zaptzestał sprzedaży tezeĺwowej ;
-

CHEMAR

S.Á., działając rv imieniu i na tzecz tego

URD,

zasĺieta ze sptzedasĺcą

z urzędu umowę kompleksową.
Zalvarcie umowy kompleksowej następuje popĺzez złożeĺieprzez CH-F.MÁR S.A.
o przyjeciu j ego ofeĺty.
spĺzedawcy z utzędu oświađczenia
Umowa kompleksowa jest za*vieľana na warunkach dotychczasowej umovy đystĺybucyjnej
w zakĺesie waĺunkórv świadczenia usług dystrybucji, gĺupy taryfowej oĺaz okĺesu ĺozliczeniowego,
fla cz^s nieokĺeślonyi obowiązuje od dnia zaprzestaĺla wykony'"vania umowy sptzedaży pÍzez
dotychczasowego spĺzedawcę albo umowy spnedaży ľezerwowej przez spÍzedawcę ÍezeÍwowego
lub niepođjęciaspnedaży ĺezerwowej przez takieeo spľzedarvcę. Powyższych zapisórv nie stosuje
się do URD, o których mowa w aÍt. 6a ust. 3 t aft' 6b ustawy Pĺawo eneÍgetycŻne.
W pľzypadku zawaĺci^ pÍzez URDo z wybnnym spĺzedawcą umowy kompleksowej z dniem
tozpoczęcía śwladczetia usługi kompleksorvej zgodnie z IfuESDn-Bilansowanie' umorva
ta w częścid'otyczącej świadczenia usług dysĺybucji zastępuje dotychczasową umowę o świađczenie
usług dysľybucji za'w^Ítąz CHEMAR S.A., któĺej stĺoną był ten URDo. Dotychczasowa umowä
o świadczenie usług đystrybucji u|ega z tym dniem roz;wiąz'aĺiu.

1.8.ó. CHEMÄR S.Ä. w teĺmiđe5 dni kalendaĺzowych:
1) od złożenjasptzedawcy ptzez CHE,NAR S.A. oświadczenia, o którym
mowa w pkt. 1'.B.z.,wyśie URD infoĺmacje o zawatciaiptzyczynach zawarcía
umowy sprzeđażyĺezerwowej, osobie spĺzedawcy ÍezeÍwowego i jego danych
teleadĺesowych, oÍaz o miejscu opublikowania przez spĺzedawcę Íeze1avowego
innych r.vaĺunków umowy sptzedaży ĺezer'wowej, w tym ceny, albo
2) od złożeĺiaspľzedawcy z utzędu przez CF{F..MÄR S.A. oświadczeĺia,
o którym mowa lv pkt. 1.B.5 wyśleURD infoĺmac'ę o za-watcĺuíprzyczynach
zasĺarcia umowy kompleksorvej, osobie spĺzedarvcy z utzędu i jego danych
teleadĺesowych.

1.B.7. Spĺzedawca zobowiązuje się powiadomić
umowy sprzeđażyĺezerwowej .

CHEMÁR S.Ä. o zakonczenlu
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1.8.8. CHEMÄR S.A. udostepnia spľzedarvcy ÍezeÍwowemu dane doĘczące ilościeneĺgii elektĺycznej
zużytej pĺzez URD w teĺminie 14 đniođdnia rozpoczęcia spnedaży eneĺgiielekĺycznejpľzez
spĺzedarvcę, udostępnia spĺzedawcy wskazania układu pomiaĺowo-toz|ĺczetiowego URD ĺa dzieĺ
rozpoczęcia sprzedaży eneĺgii pÍzez spÍzedawcę. CHEMAR S.Ä.
w teĺminie 14 dni od dnia zakonczenia spneđażyeneĺgii elektĺycznej pruez sptzedawcę,
udostępnia spĺzeđawcywskazaĺia układu pomiaĺowo-rozhczeĺiowego URD na đzieízakoĺczeĺiz
sprueđażyenetgii pflez spĺzedawcę oraz dane đoĘczące:.Joścízużytej enetgü elektĺycznei URD
rv okĺesie od zakończenia ostatniego okĺesu tozhczenjosĺego do dnia zakoÁczeĺia sptzedaży energi
.

1.8.9.

W pĺz1padku zakonczenia obowiązywaĺia umowy

i

nie zgłoszenia lub
nieskutecznego zgłoszetia norvej umowy sprzedaży , uĺ pÍzypadku URD, o których mowa
w aft. 6a ust. 3 i att. 6b ustalvy Pľawo eneÍgeťyczne, CHEMAR S.Ä. zaprzestaje dostaĺczania
eneĺgii elektrycznei URD.
sptzedaży

1.8.10. 'W ptzypadku, gdy umowa sprzedaży ĺezenvowej przestała obowiązyr,vać lub uległa tozr,vięarĺu,
a CHEMAR S.Ä. nie otzymał infotmacji o za:watciu przez URD umowy sptzedaży,
CHEMAR S.A' zaprzestaje dostaĺczaĺĺaeneĺgii elektĺyczne' URD.
1.B.11.

CHEMÁR S.A. zaprzestajercahzacjiumowy spuedaży ĺezerwowej z dtrjem tozpoczęcia, zgodnie
z IfuESDn, sprzedaży eneĺgii elekttycznej, na podstawie umov,ty z^wartejz wybranym przez
URD spĺzedawcą

15.
2.1..2

Đ

Spĺzeđawcazobowiązany jest uzyskać pełnomocnictwo URD do dokonania powiadomienia
CHEMAR S.A., o którym mowa w pkt.2.1'.2., w imieniuURD otaz zŁożyć CHEMÄR S.A.
oświadczenieo fakcie posiadania tego pełnomocnictwa.

2.1.3 Stĺony umowy sprzeđażyeneĺgii elekĺ7cznej są zoborvięaĺe do niezwłocznego co najmniej
14-sto đniowymwyprzedzeĺiem lub niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów potwiefdzających
aktuaLlzacje danych, infoĺmowania oSDn o zmianach dokonanych w w/w. umowie, rv zakĺesie danych
okĺeślonychw pankcie 2'1.2

2.1.4 Spĺzedawca nle pőźnej nż na 21, otaz nie rvcześniej ĺiż na 90 dni kalendaĺzowych pned
zaptzestaĺiem sptzeđażyeneĺgii elektrTcznej, infoĺmuje CHEMÄR S.Ä. o dacie tozsĺięaĺia
lub rvygaśnięciaumowy sptzeđażylub ĺezerwowej umowy sprzedaży.

2'1.5 w pĺzypadku niedotĺzymania pŽez spľzedawcę teĺminu, o którym mowa w

pkt.2'1.4.,
CHEMÄR S.A. będzie teaIlzował dotychczasowąumowę sptzedaży lub ĺezenvowąumowę sptzedažy
lub umorvę kompleksorvą lub tezeÍ\ĺĺow^umowę kompleksową do 27 dnia od uzyskania
tej infoĺmacji pvez CHEMÁR S.A' od spĺzedawcy, chyba że w teľminie wcześniejszym zostanie
dokonane zgłoszenie nowych waĺunkórv umowy lub powiadomienie, o którym mowa rv pkt. 2.1.1.

2.1,'6 Spĺzedarvca który dokonał powiadomienia, o któĺym mowa w pkt. 2.1'.1'., możew teĺmĺnre
do pięciu dni kalendarzowrych ptzed planowanym teĺminem rozpoczęcia sprzedaży enetgii
elektlTcunej lub świadczenia usługi kompleksol,vej, złożyćw imieniu swoim i URD oświadczenie

/

źé
,/
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o

i

cofnięciu l.vszystkich oświadczeń złożonych pÍzez
niego w imieniu URD w tamach zmiany spĺzedarvcy. Dokonanie ptzez spĺzedarvcę
powiadomienia, o którym mowa w pkt' 2.1.7', jest ĺównoznaczfle z dysponowaĺiem ptzez
niego pełnomocđctwemđozłożeĺiaoświadczenia o anulowaniu tego powiadomienia
i cofnięciu wszystkich oświadczeń złożonych przez tiego w imieniu URD 'uv tamach zmiany
spĺzedawcy. \X/ takim pĺzypadku CHEMÁR S.A. nie przyjmuje đorealĺzacji umowy sprzedaży
eneľgii elekĺycznej objętej tym powiadomieniem.
Złożeĺieoświadczeniao anulowaniu tego powiadomienia po rvskazanym teľminie
anulowaniu tego porviadomienia

będzie nieskuteczne wobec CHEMAR S.Ä..
Spĺzedawca, infoĺmuje URD _ w imieniu któĺego złożyłoświadczenie o anulorvaniu tego
powiadomienia i cofnięciu rvszystkich ośrviadczeń złożonychpuez niego r.v imieniu URD
w ramach pÍocesu zmiany spĺzedawcy - o anulowaniu powiadomienia, o którym mowa
w pkt. 2.1.1

16. |Vpkt nr 4.1.7 zmieniono trcść.która otzłrmałabrzmienie:

4.1.7 PoB ma obowiązek skutecznego poinfoĺmorvania oSDn, z minimum 15 dniowym
rvypĺzedzeniem, o planorvanym zaptzestaniu działalnoścína ĺynku bilansującym. oSDn
niezwłoczĺiepo uzyskaniu tej infoľmacji powiadamia sprzeda'uvcę, który wskazał tego PoB,
o bĺaku możliwościreahzacji umowy sprzedaży eneĺgii przez te4o spĺzedawcę i bilansorvania
handlowego i"go URD Ptzez PoB rvskazanego pÍzez tego spĺzedawcę.
!(/ takim pĺzypadku spĺzedawca jest zobowiązany do zmiany PoB. Zmjana t^ musi
nastąpić pĺzed lľw. teĺminem planowanego z^pÍzestanja działalnościna rynku bilansującym

pÍzez dotychczasowego PoB, z zachowaniem postanowień niniejszego tozdzíaŁu.
W pĺzeciwnym vypađkunastępuie wstĺzymanie przez oSDn rcatszacjí umów sptzedaży tego
sptzedawcy,aspľzedaż eneĺgii tealizo,wanajest na podstawie Umorvy sprzeđażyzaĺvarte1pĺzezoSDn
'uv

imieniu ina tzecz odbiotcy z podmiotem oznaczonym w umouzie o dysĘbucji za:,vartej pomiędzy

oSDn

a

odbioľcą.

Defrnicii'' _ w częścidoryczącei oznaczenia skńtów
przez dodanie nowch zagadnień i zmienienia doqtchczasowego brzmienia iuż istnieiąclrch:

77. Ifzupełnienie ,,Słownik Poi€ć i

CS!7I

CentĺalĺrySystem Wymiany Infoĺmacji

GUD

Geneĺalĺra Umowa Dystrybucji

GUD-K

Geneĺalĺra tJmo'uva DysĘbucji dla usługi kompleksolvej

18.

[fzupełnienie ,,Słownik Poięć i Defrnicii" - w częścidoryczącei Poięcia i Defrnicie

pnezaoaanĺenovycnz

GeneľaLna Umowa

Dystľybucji

Umowa o świadczenie usług dystrybucji eneĺgii elektryczne1 ptzez
oSD na rzecz sprzedarvcy, w celu umożüwienia rcalĺzacji pr'zez
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spĺzedar.vcę umów spnedaży energii elektrycznej

z URDo

przyłączonych do sieci dystrybucyjnej oSD, ktőtzy posiadaja z
zaw
umov/ę đystĺybucyj ną.

oSD

^ĺ.tą

Geneĺalĺra l_Jmo'nva
Dystĺybucji dla usługi
kompleksowej

Umowa o świadczenie usług dystrybucji eneĺgii elektrycznej
na mocy' któľej oSD zobowíązuje się wobec spĺzedawcy do świadczeđa
usług dystľybucji fla tzecz URD w gospodaĺstwach domowych, którym
spĺzedawca świadczyusługe kompleksową na podstawie umowy
kompleksorvej.

Moc osiągalna jeđnostki
wyĺvóĺczej

Maksymalna moc Czynna, puy ktőtej jednostka r.łrytwóĺcza może
pĺacować pÍzez Czas ĺieograniczony bez uszczeĺbku dla trrvałościtej
edno s tki pÍzy p aÍametĺach nominal-nych potwieĺdzona tes tami'

j

Mikĺoinstalacja
OdnawiaLre

źrőđło
eneĺgii, o łącznej mocy zainstalorvanej nie rviększej niż 40 k!7,
przyłączoĺe do sieci elektľoeneĺgeĘczne1 o napięciu znamionowym
nlższymniż110 kV;

ođbioĺcakońcor.vy

odbioĺca dokonujący zakupu enetgii elekĺycznej na własny użytek;
do własnego użytku nje zahczasię eneĺgü elektrycznej zakupionej
w celu jej zużycia na potfzeby wyhvarzaĺia, przesyłania lub
đystĺybucji.

okĺes tozhczeniowy
usług
dystĺybucyjnych

opeĺatoĺ

okĺes pomiędzy đwomakolejnymi rozhczeĺiowymi odczytami
utząđzendo pomiaĺu mocy lub eneĺgii elektĺycznej, dokonanymi
przez,Cľ{EMAR" S.Á
opeĺatoĺSystemu pĺzesyłowego elektĺoenelgetycznego lub opeĺatoľ
Systemu dystrybucyjnego elektĺoeneÍgetycznego, lub opeÍatoÍ
systemu połączonego elektroeneľgeťycznego.

Ruch pľóbny

Niepĺzerwana ptaca uĺuchamianycLl urządzeń, instalacji lub sieci,
ptzez usta\ony okĺes, z p^r^metÍami pracy okĺeślonymipÍzez oper^toÍ^
sys

temu dystrybucyj nego.

Spĺzedawca

Macietzysty Podmiot sptzedajacy eneĺgre elektr7czną odbioĺcom
niekoĺzystajacym z PÍa:wa wyborrr spzedawcy, pełniący jednocześnie
ĺa obszatze sieci oSD funkcję Spĺzedawcy zUtzęđu.

Umowa sieciorva

IJmowa, na podstawie któľei oSD świadczy usługi dystĺybucji dla
URD t1. umowa kompleksowa lub umowa o świadczenie usług
dysĺybucji.

tua|Łacje IfuESDn:

Podpisy

1)......

ierz Maros
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