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1. Specyfikacja dziłłań podiętychptzez oSDn i Użytkowników systemu w ptocesie konsultacji
Katty aktualizacvinei IRiESDn.

Za|<łady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowe j,,Chemar'' S.A.

Działznla opeĺatota Systemu DysĘbucynego Elektoerletgetycznego w ĺaĺĺrach pÍocesu konsultacji I(aĺty
aktlallzacyjne jIRiESDľzUżyrkownikaĺniSystemu:

Lp

1 06.12.2019r.

Data

2 06.1,2.2019 - 20.1,2.20"t9r

J 23.72.201,9r.

4 23.72.201,9r.

Zamieszcz enie lQtty Aktlallzacyjne j na stronie inteĺnetowej
oSDn ood dĺesem www.chemar.com.ol

2.Lista Użytkowników systemu, któzy zgłosili uwagi w ptocesie konsultacji KaĺĘ
Aktualizacyinei IRiESDn oľaz informacje wstępne.

Pĺo c es kon s ultac j i [šatĘ .łĺktuallzacyjne j IRiE S D n

Ż'l . Lista Użytkowników systemu:

Brak zgłoszonych uwag ze stÍony Użytkowników, w pĺocesie konsultacji lfurty
Aktuahzacyjnej nr 004 / 201,9 IfuESDn.

2.2' Infotmacj e wstępne:
'W czasie ptzewidzíanymflz- konsultacje I(aĺĘ '!ĺktuallzacyjnej IRiESDn nie odnotowano
żadĺych u\\ĺag ze stÍony Użytkowników sieci dystrybucynej Chemaĺ S.A. .

3. Zestawienie zgłoszonych pÍzeŻ Użytkowników systemu uwag do IRiESDn.

Opis

opublikowađe komunikatl o zakoilczeniu pÍocesu
konsultac)i IšatĘ .ťĺktuallzacýnej IfuESDn na stĺonie
inteĺnetowei oSDn pod adtesem www'chemar.com'p1

dziaŁanta

PrzedŁożeĺĺeAkt:łahzaciiIRiESDndozatĺvierdzeliaptzez
Zaĺząd ZUCHi AP,, Chemat'' S.Ä' wĺaz z infotmacjL o
zgłoszonych przez Użytkowników systemu u'w^g otzz
sposobie ich uwzględnienia.

3.l . Uwagi ogólĺre i szczegőŁosĺe

Lp.

1

Raport z konsultacii Kartv Aktualizacvinei
Zatwieľdzono:

Btak zgłoszonych uwag

Tteść uwasl Zsłaszaiacv uwasi

Nr 004/2OI9 IRiESDn

Stanowisko OSDn
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4. SpecyÍikacia zmian proiektu Kaĺy Aktualizacyinei nt 004/20L9IRiESDn.

4.1. Instľukcja Ruchu i Eksploatacji Systemu DysĘbucyinego (IRiESDn)

!ľ wyniku konsultacji trje oÚzymano żadnych uwag lub ptopozycjizmian,w zlxĺĺązku
zniliejszym' IRiESDn zostałazaktsahzowanaopoĺlitższąteśćz^w^ttąw Kaĺcie Aktualizacýnej nt
004/2019:

ZakładyUrządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ,,Chemar" S.A.

brzmienie oraz dodano dodatkowe zdanie o brzmieniu:

I.1.3. Niniejsza IRiESDn uwzględnia w szczegőlności wymagania:

a) ustawy z dnia 10 kwietĺria 1,997 t Ptawo eflefgelyczn7e, pz.U. z 2078 t., poz.755
z pőźĺĺejszymi zmnĺami) otaz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,
aktualĺrymi na dzień wejścia w życíe ntnieiszej IRiESDn,

b) ustawy z dĺĺa 26 czeĺĺĺca 797 4 t. Kodeks Pncy @". U. z 7998 t, nt 2'l' poz. 94
z p őźnejszymi zmnĺami),

c) Decyzji z dnta 15 wtześnta 2011 ĺoku znak DPE-1711-173(5)/2011/9902/UA
Ptezesa Uĺzędu Regulacji EnetgeĘki wyznaczającei Spółkę CHEMÁR S.A.
opeĺatotem Systemu DysĘbucýnego na obszatze okteślonym w koncesji wtalz ze
zmizną znak DRE'.!ľO SE.47 1 1 .27 .3.20 1 8.D Sł z dĺĺa 1'2.12.20'!'8,

d) Koncesii CHEMAR S.A. na dystrybucje enetgü elektrycznej -Decyzja Prezesa URE
Nt-PEE/ 1 8 1 / 9902 /u/ / 1 / 2 / 99 / AS z dnia 6 paźdzíemlka 7999r ze zmianą Nr-
DBE /187-zTo/9902/uI/oŁo/2008/TB z dĺa 10 grudnia 2008r otaz zmianąznak:
oKÁ.4111.24.2018.Cw z dnta 73 wneśnia2078t,

e) okĺeślone w opÍacowanej ptzez opetatoÍa systemu pĺzesyłowego (zwanego dalej
oSP) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (zwanądalej IRiESP), otaz
okĺeślone w opÍacowanej ptzez oPetatot^ systemu dystĺyburyjnego
nadzędnego(zwanego dalei oSDp) Instrukcji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystľybucyjnej

Đ ustawy z dnta7 hpca 7994 t. Prawo budowlane (D". U. z 2010 t.,poz.7623
z p őźnejszymi zmianami).

g) ustawy z drĺa 20 lutego 2075 t. o odnawialnych źtőđŁach enetgii _ zwaĺej da|ej

,,IJstawą ozB" (Dr.U. z2078 Ĺ,poz.7269 zpőźn. zmianami).
W przypadku wydania pÍzez Ptezesa Urzędu Regulacji EnetgeĘki decyzjí
vr spĺawie odstępstwa na podstaurie att.62 aLbo 63 t'ozpotządzenia Komis'i (UE)

Rapoľt z konsultacii Kartv
Zatwierdzono:
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2016/631 z drlt^ 14 kwietnia 2076 ĺ. ustanawiajacego kodeks sieci dotyczący
wymogów w zakĺesie ptzyłączann jednostek wytwőrczych do sieci, nie stosuje się
wymagań' IRiESD spÍzeczÍLych z decyzjaPtezesa Utzędu Regulacji Enetgetyki.

2. Zmieniono treśćPkt II.1.2. 5) i nadano mu brzmienie:

5) CHEMAR S.A. potĺvietdza pisemnie złożerie ptzez podmiot wniosku o okĺeślenie
watunków ptzyłączenia zgodđe z att. 7. ust 8 h ustawy Ptawo eneÍgetyczne,

okĺeślając vi szczególności datę zŁożetia wniosku.
Datązłożetia wniosku jest data otÍzymaĺiaptzez CHBMAR S.Á. dokumentów
spełniających wymagania zgodnie z aÍt. 7. ust 8h ustawy Prawo enetgetyczne.

Poĺvieĺdzenie pisemne CHEMAR S.A. pruesyŁaPocztąna adtes wskazaĺy
we wniosku o okeślenie warunków ptzyłączena lub dotęcza osobiście,

3. Zmieniono treśćPkt rr.178 i nadano mu brzmienie:

II.1.18 W celu umożliwienia wykonania aĺallz stanu i rozwoiu sieci dystľybucýnej
CHEMÁR S.A., wskazafle ptzez CHEMAR S'A. podmioty ubiegające sie

o ptzyłączetie otaz ptzyłączoĺe do sieci dystľybucýnej pruekazuią CHEMAR S.A.
dane okĺeślone w aÍt. 16 ust. 8 ustawy Pĺawo eneÍgetycŻne.

ZakładyUrządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ,,Chemar'' S'A'

II.1.20 'üľ przypadku, gdy podmiot ubiegajacy się o ptzyłączetie miktoinstalacji
do sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A., jest pruyŁączony do sieci jako odbioĺca
końcowy, a moc zainstalowana mikĺoinstalacji, o ptzyŁączeĺie której ubiega

się ten podmiot, đe jest większa niź moc ptzyłączeniowa okteślona w wydanych
waľunkach ptzyłączena, ptzyłączenie do sieci odbywa się na podstawie zgłoszeria
ptzyłączenla mikĺoinstalacji' złożoĺego do CHEMAR S.A., Po zainstalouraniu

odpowiednich układów zabezpieczzjących i układu pomiatowo-ĺozliczeniowego.

'ü(/ innym przypadku ptzyłączeĺie mikĺoinstalacji do sieci dystĺybuclnej
CHEMÁR S'A. odbywa się na podstavrie uÍnowy o ptzyłączenie do sieci.

Koszt instalacji układu zabezpieczającego i układu pomiatowo-tozliczeđowego ponosi
CHEMAR S.A.. Przyłącz^fle mikĺoinstalacje muszą spełniać slymagana techniczne i
eksploatacyjne okĺeślone w att. 7a ust. 1. Ustawy otaz niĺiejszej IRiESDn i IRiESD opeÍatoÍa
nadĺzędnego PGE Dystľybucia S'A' CHEMAR S.A. publikuje ÍI^ swojej stronie
internetowej ota;z udostępnia w svrojej siedzibie wzőt zgłoszeĺn ptzyŁączeria
miktoinstalacji do sieci dystĺybucfnej CHEMAR S.A.. CHEMAR S.A. poľurietdza złożeĺie
zgłoszetia, odnotowując datę jego złożenjn otaz dokonuje ptzyłączenia do sieci
mikĺoinstalacji

Raport z konsul
Zatwierdzono:
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w teÍminie 30 dni od dokonania tego zgŁoszenia.

II.7.21 Zg]oszeĺĺe' o którym mowa w punkcie II.'!'.20.' za'wieta w szczególności:
7) ozĺaczenie podmiotu ubiegajacego się o ptzyłączenie mikĺoinstalacji do sieci

dystľybucý nej otaz okĺeśIenie todzaju i mocy mikĺoinstalacji,
2) infotmacje niezbędne do zapewnienia spełnienia Ptzez mikĺoinstalacje

wymagań technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa v/ aÍt. 7a Ustawy,
3) rcdzaj mikĺoinstalacji,
4) moc zainstaLowaną elektĺyczną
5) moc znamionową falownik^ po stľonie AC - w przypadku ptzyŁączena

poptzez falownik,
6) dane doĘczącetokalizacji obiektu w którym zainstalowano mikĺoinstalacje,
7) daĺe techniczne zajnstaLowanej mikĺoinstalacji,
8) ośviiadczenie osoby dokonującej nstalacji mikĺoinstalacji, o zainstalowaniu

mikroinstalacji zgodne z pĺzepisamii zasadamiwiedzy technicznej otaz niliejszą
IRiESDn.

|I.7.22 'Uľyt'ľórca enetgii elektľycznej z odnavłialnych źtődeŁ eneĺgii w mikĺoinstaLacji,
będący:

1) pĺosumentem,
2) ptzedsiębioľcą w tozumieniu ustawy z dn1^ 6 matcz 2018 r. Pĺavro

pzedsiębioĺców - zwaflej dalej ,,ustawą Ptawo przedsiębiotców''
pz. U. z 2078 f.' poz. 646 z pőźn. zmianamí), infoľmuje CHEMÁR S.Ä.
o tetminie ptzyłączenia mikĺoinstalacji,lokalizaĄĺptzyłączenia mikĺoinstalacji, todzaju
odnawialnego źńdła energii lżytego w tei miktoinstalacji otaz mocy zaiĺstalowanej
elektrycznej miktoinstalacji, ne pőźnej ĺz w termiđe 30 dni prueđ dniem
planowanego ptzyłączetia mikĺoinsta|acji do sieci CHEMAR S.A..

II.1.23 Wytwórca, o którym mowa w pkt. II.1.22. informuje CHEMÄR S.A. o:

7) zmnĺĺe rcdza|l odnavrialnego źtődŁa enetgii wżytego w mikĺoinstalacii lub

l"j mocy zainstalowanej elektrycznej _ w terminie 14 dđ od dnia zmnny
tych danych;

2) zzsĺĺeszeniu tĺwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwatzania
energii elektĺycznei z odnawialnych źtődeł eneĺgii w miktoinstalacji _
w terminie 45 dni od dnia zaliteszetĺa lub zakoírczenja vłyĺĺłatzania enetgii
elektrycznej z odnawialnych źrőđeł eneĺgii w mikĺoinstaLacji.

II.1.24 Zapisőw pkt. IL7.22. íII.1.23. nie stosuie się do wytrvóĺców enetgii elektľycznej
u/ytwozonej zbiogazu ĺolniczego w miktoinsta|acji, niebędących ptosumentami

II.1.25 Wytrvótca eneĺgii elektrycznej zbiogazu ĺolniczego w mikroinsta|acjibędący osobą

Zakłady U rządzefl Che micznych i Armatury Przemysłowe j,,Chemar'' S.A.
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Zatwierdzono:
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flzyczĺą wpisaną do ewidencji ptoducentów, o któĺei mowa w przepisach
o kajowym systemie euridencji producentów, ewidencji gospodaĺstw rolĺrych oraz
ewidencji wniosków o ptzyznztie płatĺlości lub wytwórca będący pĺzedsiębiofcą w
rozumieniu ustawy Ptawo pzedsiębiotcóvl wykonujacy działatność, o którei mowa
powyżej, ne pőźnej tiż ĺa 30 dni ptzed dniem planowanego ptzyŁączenia mikĺoinsta|acji
do sieci dystĺybucyjnei CHEMAR S.A., pisemnie informuje CHEMAR S.A. o
planowanym terminie j.j ptzyłączeĺia, planowanej Lo|<alizacji onz todza1u i mocy
zalnstaLowanej elektrycznei mikĺoin sta|acjĺ.

II.1.26 \řyĺwórca, o którym mowa w pkt. II.7.24 jest obowiązuny informować
CHEMAR S.A. o:

7) zmiane mocy zainstaLowanej elektĺyczne! mikĺoinstalacli _ vi teminie 14 dni
od dnia zmiaĺy;

2) zaulieszeniu tĺwającym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwatzania
enetgii elektrycznei w mikĺoinsta|acji _ w terminie 45 dni od dnia zallŕĺeszetia
lub zakończenia wytw atzanla eneĺgii eLektry czĺej;

3) tetminie wytworzenia po taŻ pier'ľszy enetgii elektĺyczĺej w miktoinsta|acjí
_ w teffiinie 14 dni od dnia jej wytwoĺzenia

II.7.27 Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do tozpoczęcĺapruez CHEMÁR S.Á.
tealizacji Pĺz'c ptojektowych i budowlano-montażowych ĺua zasadach okĺeślonych
w tej umowie.

II.I.28. Umowa o pnyłączenie do sieci dystybucyjne| CHEMAR S.A. powinna
zawietać, co najmniej:

1) sftony zasłienjące rrmowę'

2) ptzedmiot umowy wynikajacy z warunków pnyŁączeria,
3) termin pąllzlęji ptzyłączetia,
4) wysokość opŁaty zaprzyłączetie otaz sposób jej regulowania,

5) mieisce tozgtaticzeđa własności sieci CHEMÁR S.A. i instalacii podmiotu
ptzyłączanego,

6) za|<ĺes ĺobót niezbędnych ptzy teatizacji ptzyłączeria,
7) wymagartn doĘczące kokalizacji układu poĺniatowo-t'ozhczenioweeo i jego

patameftów,
8) harmono gram ptzyŁączetia,
9) warunki udostęnienia CHEMAR S.A. nieĺuchomościnaLeżącej do podmiotu

ptzyłączanego w celu budowy lub tozbudowy sieci niezbędnej do rcalizacji
ptzyłączeĺ'ia,

10) ptzewidywany termin zĺuĺatcia rrmovry' fla podstawie któĺej nasĘpi
dostatczatie lub pobieĺanie enetgii,

11) planowane ilości eneĺgii elektrycznej wptowadzanej do i/lub pobietanej z sieci,

ZakładyUrządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ,,Chemaľ'' S.A'
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72) mocptzyŁączeliową
13) ustalenia doĘczące opracowania dokumentu ĺegulujacego zasady

Współptacy ĺuchowej z CHEMAR S.A.,

14) odpouriedzialność stÍon' za' niedoftzymanie warunków umowy, ä W szczególĺrości
za opőźĺĺeĺĺĺe teĺminu rcalizacjipÍac w stosunku do ustalonego w umowie,

15) okĺes obovrĘzywania umowy i warunki jej tozwięanla.

II.L29 CHEMAR S.A. w zaktesĺe ptzyŁączanych oÍLz przyłączoĺych do sieci

dysĘbudnej utządzeń', instalacji, sieci ma pÍawo do kontroli legalności
pobierania i wptowadzatia enetgii elektycznej, kontĺoli układów
pomiatowo-tozliczeniowych, doftzymatia zawatĘch umów otaz pĺawidłowości
tozltczeit,

ZakładyUrządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ,,Chemar" S.A.

II.1.30 Szczegółovre zasady ptzeptowadzatia kontĺoli, o których mowa w pkt. IL7.29,
reguluje ustawa Ptawo eneÍgetyczne oÍaz tozpotządzenia wykonawcze do oi"i.

II.1.31 SzczegőŁowe warunki techniczne jakie pourinny spełniać ptzyłączane do sieci
dystrybucýnej CHEMAR S'Á. utządzelia, instalacie i sieci, w tym jednostki

wytwótcze, określająpkt. II.2. íII.4. onz załącznlkido niniejszej IRiESDn.

IL7'32 Podmioty zalfczone do I, II, III i vI grupy przyłączetiowej, ptzyŁączane

bezpośrednio do sieci o napięciu znamionow)'m wyższym fllż 7 kY otaz
wytwóĺcy riezaLeżrie od poziomu napíęcia sieci z wyŁączeĺiem mikĺoinstalacji'
optacowuią instrukcje, o którei mowa w pkt.V.9, poďegającą uzgodnieniu
z CHEMAR S.A. pued ptzyŁączetiem pođmiotu do sieci.

II.1.33 Podmioty ubiegaiące się o ptzyŁączenie do sieci dystrybucyinej CHEMAR S.A.

utządzeí, instalacji i sieci są zoboliĺązane do ptojektowania obiektów,
vtządzeÍl, instalacji i sieci zgodnie z powszechnie obowiązującymi pzepisami
otaz w opatciu o otÍzyfÍJafle watunki ptzyŁączena.

II.L.34 lÜ(/ celu umożliurienia wykonania anahz stanu i ľozwoju sieci dystryburyjnej
CHEMAR S.Á., wskazlÍrc ptzez CHEMAR S.A. podmioty ubiegające się o ptzyłączerie
otaz ptzyŁączone đo sieci dystľybucyinei ptzel<azują CHEMÄR S.A. dane okĺeślone w
afi.76 ust. 8 ustawy Prawo eneÍgetyczne.

5. ĺV okt nt rr.4 usunieto nnkt rr.4.1.5 o bĺzmieniu:

II.4.1.5 Dostosowatie ltządzeń do Ę'magań techniczĺych, o któĺyn mowa vr punkcie
II.4.1.4. ĺależy zteaLzować, do dnia 37.72'2075 t,

Raport z konsultacii KartvAktualizacvineĺ Nr 004/2019 IRiESDn
Zatwierdzono:
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Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ,,Chemar" S'A.

II.4.2.3 !7ymagania techniczne ďa jednostek wyĺvóĺczych innych nlż okĺeślonych
w pkt II.4.2.7. są ustalane pomiędzy wytwóĺcą a CHEMAR S.A.
z ulĺĺzględnieniem szczegółowych wymagań technicznych ďa jednostek
wytwórczych ptzyłączoĺych do sieci dysĘbucyjnej okĺeślonych
w niniejszym rczdziale oÍ^z Załącznilru nr 1 do IRiESDn.

II.4.2.4 Wymagania techniczne dla jednostek wyľwóĺczych, o których mowa w pkt II.4.3.2.
obejmują w zateżności od potĺzeb, wymagania w zakĺesie:
a) układów wzbudzenia,
b) układóul regulacji napięcn,
c) sposobów wykoĺzystania układów grupowej tegulacii napięcia jednostek

wyĺĺĺőtczych (ARNE)'
d) systemów elektĺoeneĺg etycznej automatyki zabezpĺeczeniovrei,
e) vządzeń, tegulacji pieľwotnei,
Í) czasőw rozruchu i minimalnej tlczby rozľuchów w ciągu ĺoku,

fl ogtanczników maksymalnych pĺądóuz stojana i witnika,
h) możliwości synchĺo ruzacji 

i ednostki wyĺĺł őtczej z sĺecĘ
i) wyĺvatzanych mocy czynnychi biemych,
j) wyposażenia linii blokowych w układy automatyki.

II.4.2.5 Wymagania techniczne w zaktesie EAz, dla jednostek wyĺľótczych
ptzyłączoĺych do sieci SN i nN, okĺeślone są w pkt II.4.3.

7.

zmianv w ich btzmienÍa :

II.4.3.5.2. Zablđowaĺe baterie kondensatotów w liniach kablowych bezpośtedniego
zastlranja z sieci dystrybucyjnei operatoĺa CHEMAR S.A. winny spełniać wymagarua

okĺeślone w pkt II.1.19. niniejszej instrukcii.

II.4.3.5.3. Każde wyłącznie pola SN tĺansformatota 110 kv/SN
wyŁączetiemwyłączúL<apolabateriikondensatotóur.

8. Wpkt II.4.3.8 dodano ppkt o numetach od nr ff.4.3.8.6 do ppkt nt 11.4.3.8.12 otaz
nnkt o numeĺach od fi-4^^?-8-12-1- do nnkt nr II-4-^?-8-12-9 i nedeno im hzmienie:

II.4.3.8.6. !7ymagania dla jednostek wytwórczych w zaktesieBĄZ

Zatwierdzono:
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II.4.3.8.6.1 Zabnnja síę ptzyŁączann jedĺostek wytwórczych wnlosażonych wyłącznie
w apafuĹy instalacýne np. bezpieczniki topikowe czy wyłączniki nađmiato\I/e
tiezależtie od mocy osiągalnej i miejsce ptzyŁączetia'

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ,,Chemar" S.A.

II.4.3'8.6.2 \Üszystkie zabezpieczenia jednostek wyľwótczych pĺacujących w slecĺ
ttőjfazowej powinny powodowa ć ich tőjfazowe wyłączenie.

II.4.3.8.6.3 Jednostki wyĺĺĺőtcze' dla których miejscern ptzyłączenia jest sieó nN,
powinny być wyposażone w:

7) zab ezpieczetia nadprądowe,

2) zabezpĺeczenja pod- i nadnapięciowe,
3) zabezpieczetie od pĺacy niepełnofazowej.

II.4.3.8.7. CHEMAR S.A. decyduje o potÍzebie wyposażenia jednostek wytwótczych
lub linii w inne zabezpieczenia, poptawiajłcebezpieczeństwo pracy sieci.

II.4.3.8.8 Nastawy EAZ jedĺostek wytwótczychpowinny być uzgodnione z CHEMAR S.A.
Lub ptzez đego ustalone.

II.4.3' 8'9 Jednostki wyĺvóľcze ptzyłączoĺe Popflez tĺansfoĺmatory nN/SN

II.4.3.8.9.1. Jeśli w skład jednostki wytwőrczej wchodzi tĺansformator nN/SN
tiezateżlie odŁącznil<a po stĺonie nN musi być zalnstalowany wyŁączĺ'ĺk
po sttonie SN.

II.4.3.8.9.2. Jednostki wyt'uĺótcze z geneÍLtoĺami synchĺonicznymi pĺa.cające

synchĺonicznie z siecĘ muszą być wyposażone w synchĺonizatory lub inne
lxządzelie umożliwiające właściwe łączetie z siecĘ.

II.4.3.8.9.3. Po ch'ľiloĘlm zankulub obnDeniu ĺapięcia w sieciwspółpĺacującej
powodującym wyNączeĺie, jednostki wytwóĺcze o mocy większej

od 100 kVA mogą samoczynnie powrócić do pracyuz czasie nie kótszym
111ż 30 s po usĘlietiw zakłőcenja.

II.4.3.8.9.4. Jednostki wytwóĺcze o mocy osiągalnej do 100 kVA poudnny mieć
następuj ące zab ezpĺeczenia:

1) nadpĺądowe zwłoczne,

Zatwierdzono:
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2) ĺadprądowe zwatciowe,

3) nad- i podnapięciovĺe,
4) od wŻÍostu ptędkości obĺotowei lub nad częstotliwościowe,
5) ziemnozwatciowe ŻeÍov/o napięciowe.

II.4.3.8.9.5. Jednostki wyĺvőrcze o mocy osiągalnej pouĺyżej 100 kvA powinny mieć
następuj ące zab ezpieczeĺia:

1) nadptądowe od skutków zwatć międzyfazowych zwłoczĺe i/lub
zwztcĹowe'

2) nad- i podnapięciowe'
3) nad- i pod częstotliwościowe,
4) ziemnozwarciowe.

II.4.3.8.9.6. CHEMAR S.A. może zdecydować o potzebie stosowađa zabezpíeczeíl
ĺóżnicowoptądowych d7a poszczególnych todzajőw jednostek wytwórczych.

II.4.3.8.9.7. Zabezpieczeđa do ochĺony przed skutkami obrużenlalub urzĺostu napięcia
muszą być wykonaĺe ÚôjÍazowo. Jeśli zabezpíeczenie iest zainstalowane
po stĺonie nN, to powinno zadzlałać po wztoście lub obniżeniu jednego

lub więcej napięć fazowych.Jeśli iest zailĺstalowane po sttonie SN, to powinno
zadziałać po uzzroście lub obniżeniu jednego lub vrięcej napięć pĺzewodowych.

II.4.3.8.9.8. . Składowa zeĺowa napięcia dla zabezpíeczeń ziemnozwat'ciowych musi
być mietzona Po sttonie SN.

II.4.3.8.9.9. Jednostki wyĺwórcze współptacujące z falownikami, optőcz zabezpieczeÍl
wykonanych zgodnie z pkt. od II.4.3.8.6.1. do II.4.3.6.3. , powinny być
wnlosażone w uządzelia pozwa|ające na kontĺolowanie i utĺzymywanie
zadanych pafametÍów jakościowych energii elektrycznej.

ZakładyUrządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ,,Chemar'' S'A.

zm ieniono n um eracie Pozos ta4?ch pkt bez zmi anJr bĺzmienia teś ci:

II.5.2.7. Wyĺwótcy ptzekazujL do CHEMAR S.A. następuiące dane opisuiące stany
istniejace swoich instalacji í utządzeiľ.

a) schematy główne układów elektĺycznych,
b) dane jednostek wyĺĺĺőtczych,
c) dane techniczne apaĺa;ĺýy tozdzielczej, steĺującej otaz elekttoenetgetycznej
d) moc osiągalną
e) schematy, plany i konfiguracje głównych układów elektrycznych automatyki

zabezpieczeniowej,

II.5.2.2. odbiotcy pruyłączetido sieci SN otaz wskazani ptzez CHEMAR S.AptzyŁączenl
do sieci nN, pĺzekazujądo CHEMAR S.A. następujące dane opisujące stan istniejący

Raport
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swoich instalacji í utządzeń
a) dane o w ęzŁach i ich wypos ażetiu, Iiniach w Íaz ze schematami i planami,

ftansformatorach,
b) dane o ewentualnych jednostkach lľyt'wórczych,
c) dane techniczne 

^P^ÍrbJry 
tozdzĺelczei, steľującej onz elektroenergeĘczĺej

automatyki zab ezpiecz eniowe j .

II.5.2.3. Dane o węzłach obejmująw szczególności:

ZakładyUrządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ,,Chemar'' S.A'

a)

b)

.)
d)

flazwęwęzŁa'
todzaj i schemat stacii,
rcdzaj póli ich wnlosażenie,
zapotÍzebowanie ĺa moc czynną i biemą w charakterystyczĺych godzinach
pomiarowych z uwzględnieniem i bez uwzględnienia mocy osiągalnych jednostek
wytwórczych,
toczĺue zapotÍzebowatie na enefgtę e|ekttyczĺą z uwzględnieniem
i bez uwdędnienia ptodukcii enetgii elektrycznej jednostek wyĺwórczych,
udział odbioĺców pĺzemysłowy ch w szczytowym obciążeniu stacji,
moc bierną kompensującą kondensatoÍry ze znak]em,,ł", dławiki ze zĺ:akiem ,,-",
układ noĺmalny pÍacy.

ą

Đ

Đ
h)

II.5.2.4. Dane o üans formatorach obej muj ą w szczególności:

a) ĺĺlrzwy węzłőw, do których iestPtzyłączony tĺansfotm^tot,
b) dane znzmionowe,

") modelzwaĺciowy.

IL5.2.5. Foľmę ptzekarywanych danych, teľmin oĺaz sposób ptzekazaria podmioĘ lzgadntają
z CHEMAR S.Á.

II.5.2.6. Dane o jednostkach wytwórczych obejmująw szczegőlności:

a) nazur ę w ęzła, do któtego j ednostka wy$xĺ őtcza iest PtzyŁączona,
b) spĺawno ść pnemiany enetgeLy cznej,
c) wskaźnik zużycn energii elektrycznei na potfzeby vrłasne jednostek

wyĺwótczych,
d) pĺodukc|ę enetgĺi ekektrycznej,
e) urskaźniki odstawień awaty1ĺych,
Í) panmetry jakościouze paliwa (QAS) wÍaz Ż jego zużycíem,
g) emisje zaĺieczyszczeń So', No* ,pyŁy ico2,
h) stosowane instalącie ochĺony śĺodowiska (wtaz z ich spĺawnościĐ,
ĺ) rczystaĺcję i ĺeaktan cję gaŁęzi genefator-tÍansformator blokowy,
j) reaktancję zustęPcząbloku z uwzględnieniem X'o generatoÍa,
k) maksymalną wattość siły elektromotofycznej E' -o podaną ĺa poziomie napięcia

węzła, do którego ptzyłączona jest jednostka wytwóĺcza,
l) stosunek rcaktancji ĺtlą składowej symetryczĺej zetowej do reaktancji dla

składowej symetÍyczn ej zgo dĺej dla gałęzi i ednostka wytsł őrcza-tfans fomatof

Raport z konsultacii KarWAktualizacvinei Nr 004/2019 IRiESDn
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blokowy,
m) znamionową moc pozoma j ednostki wy ĺv őrczej,
n) napięcie znamionowe jednostki wyslőtczej,
o) znamionowy współczynnik mocy iednostki wytułőrczej,
p) ĺeaktancię Úansfotmatoĺa blokowego odniesioną do napięcia węzŁa, do któtego

jest p Ízyłącz ony ft ans foÍmatoÍ'
r) moduł ptzekŁadn ttansformatota blokowego v/ jednostkach względnych,
s) moc czynĺąpottzeb własnych,
t) współczynnik mocy potÍzeb własnych,
u) maksymalną generowaną moc czynflą'
v) minimalĺrą generowanąmoc czynrrą'
w) dla jednostek wytsĺőrczych u wytwóĺców energii elektrycznej minimalną

i maksymalną geneŕowaną moc czyflĺląw sezonie letnim i zimowym,
x) statyzm tľbiny,
y) teaktancje podprzejściową gefleta;tot^w osi d w jednostkach względnych,
z) teaktancję zastęPczą gaŁęzi iednostka wynvőrcza-tĺansformatot blokowy

odniesioną do napięcia węzła, do któtego iestPtzyŁączona jeđnostka wyĺwótcza.

II.5.2.7. Foĺmę ptzekazywanych danych, tetmin otaz sposób pruekazania podmioty uzgadnaja
z CHENAR S.A.

10. w pkt nr rII.7.1 zmieniono treść nadaíac mu nowe brzmÍenie:

III.7.1'. Podmioty ptowadzące eksploatację sieci dysĘbucyjĺej onz utządzeíl, instalacji i sieci
puyłączonych do sieci dystĺybucyjnej wymieniaja wzajemĺie informacje
eksploatacyjne. odbiotcy i wytwórcy mogą uzyskać od CHEMAR S.A. infoľmacje
eksploataryjne o sieci dystĺybucyjnej CHEMAR S.A. w zaktesie zwięaĺym
zbezpieczeństwem i niezawodnością pľacy ichutządzeń i instalacii.

fl.

ĺsĺ.3.2.7 . a) ptzygotowatie ptzez CHEMAR S.Á., w terminie do 30 kwietnia, wstępnego
planu wpltowadzann ogntrjiczeilw dostaĺczaniu i poboze energii elektrycznej

ustawy z dnia 10 kwietnia 7997 ĺ Ptawo enetgetycŻne, pz. U. z 2078 t,
poz. 755 wtLz z pőźĺejszymt zmiaĺami) otaz wydaĺymi na jej podstawie aktami
wykonaurczymi,

Koncesji CHEMAR S.A. na dystrybucje enetgii elektĺycznej _Decyzja Pĺezesa URE
Nr- PEE/ 1 81 / 9902 /uI / 1 / 2 / 99 / AS z dnia 6 paździemlka 7999r ze zmianą

b)
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Nt- DEE/[81-ZTO/9902/u/ /oŁo/2008/TB z drua 10 grudnia 2008t ze zmianą
Nĺ -OKA.4111.24.2018.C]W z dnla 13 wneśnia 2078r,

c) decyzjiPtezesa URE Nr DPE-1711-173(5) /2011/9902/UA z dnia 75 wtześnia
2011 toku o wyznaczetiu ZUCH i AP ,,CHEMÁR' S.A. opeĺatoÍem Systemu
Dystrybucýnego ElektroeneÍgetycŻnego ze zmianąrľ DRE.WOSE.4711.27 32078.Dsł
z dtrja7Z grudrua2}78r,

13. lV pkt nr 1.4.8 zmieniono teść nadaiac iei nowe bęmienie:

1.4.8 Iĺfotmacja o podmiotach pełniących funkcie spzedawcy Íezefwowego,zawíetających umowy
sptzedaży fezeÍwowej, działaj+cych na teĺenie oSDn, podana jest na sttonie intemetowej
www.chemar.com.ol CHEMÁR S.Á. otaz udostępniona w siedzibie CHEMAR S.A.

Za|<łady Urządzeí'l Chemicznych i Armatury Przemysłowej,,Chemar'' S.A.

1.8 ZASADY REZER\üľo\üüEJ SPRZBDAZy ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA URD,

KTÓRZY MAJĄ ZAIü(/ARTE UMolrY DYSTRYBUCĘNE.

1.8.1. w umow'ie o świadczenie usługi dystĺybucji, URD:

1) wskazuje wybĺanego Ptzez siebie spzedawcę tezefwowego z lisĘ spzedawcóur

tezeĺwowych opublikowanej 17^ stronie www.chemat.com.p1 (zawietających rrmowy

sptzedaży ĺezetwowej, wta;z z tnfotmacj+ o adĺesach ich stÍon intemetowych,
fla' których zostaŁy opublikowane oferĘ sptzedaży tezerwowej),

innego niż spzedawca podstawowy,

2) upoważnia CHEMAR S.Á. do zz:watcia w jego imieniu i na jego Ízecz _ w pĺzypadku
wygaśnięcia lub zaptzestania wykonywania umowy sptzedaży Ptzez
doĘchczasowego spĺzedawcę rrmoviy spnedaĘ fezeÍwowei ,. uzskazanym

pÍzez siebie sptzedauzcą ÍeueÍwowym. Wymóg by spruedasĺcą ÍezefiIzowym mógł
być tylko i''y spĺzedawca ĺĺż spruedawca będący stfoną zawattej umowy spruedaży

- nie doĘczy pznladlnr, gdy wykaz, o którym mov/a ułyżej obejmuje tylko jednego

sprzedawcę.

Mając ťIz- anĺĺadze zapisy ustawy z dnia 30 maja 2014 t. o prawach konsumenta,
upoważnienie udzielone pflez URD będącego konsumentem, powinno zawietać
dodatkowo:

a) oświadczenie tego URD, że zostaŁ poinformowany o prawie do odsąlienia
od umowy sptzedaży tezerwoweiw terminie 14 dđ od dnia jej zasĺarcia,

Raport z konsultacii KartvAlitualizacvinei Nr 004/20
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b) upoważnienie ďa CHEMAR S.A. do żądaĺĺa w imieniu tego URD,
tozpoczęcía rrmowy spruedaży rezerwowej ptzeđ upływem l4-dniowego olĺesu
odsĘpienia od umowy sptzedaży rezerwowej zawafiej fla odległość lub poza lokalem

pĺzedsiębioÍstwa, Iiczonego od dnia jej zawarciz,

Dokonuiąc powiadomienia o zawatcíu umo\ňly sptzedaży zgodnie z pkt 2 sptzedauĺca
wskazuje spzedawcę ŕezerwowego' co jest tównozĺu^czÍle ze złożeĺiem oświadczenfa w
pĺzedmiocie dokonani^ pÍzez URD wyboĺu spĺzedawcy ŕezenliowego'

CHEMAR S.A. na każde uzasadnione żądatie spzedaurcy Íezefu/owego, jest zobowiązaĺy do

ptzekazaĺia temu spĺzedawcy oświadczetia o zawatcill w tľeści umowy o świadczenie usług
dystĺybucji upoważnienia ďa CHEMÄR S.A. do zawatcia - w imieniu íĺ:a tzecz URD _ umowy
sptzedaży rezerwowej zewskazanympÍzez tego URD sprzedawcą ÍeŻefwowym, nle pőźnej
nlż 'w teminie 7 dni kalendaĺzowych od oÚzymatia żądaĺĺa.

7.8.2. CHEMAR S.A., z zasttzeżeniem okoliczności wyrnienionych w pkt 1.8.3.

1) niezwłocznie po uzyskaniu infoľmacji o konieczności zaptzestania:

a) sptzedaży eneĺgii elektrycznej,

b) świadczenia usług dystĺybucii lub usług ptzesyłzlia,

2) w ptzypadku wygaśnięcia lub zapruestaria wykonywania umowy kompleksowei

z doty chczasowym sptzedaw cą

_ jeżeh nie dokonano powiadomienia o zawatciu umowy spnedaży lub umowy
kompleksowei zgodnie z pkt 2 lub gdy spzedawca uzybĺaĺrľy PÍzez URD nie podjął
sptzedaży.

Zakłady Uĺządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ,,Chemar" S.A.

Zawatcĺe umowy sptzeđaży ÍeŻeÍwowej następuje poPtzez zŁożetie pruez CHEMÄR S.A.

spzedawcy Íezefwowemu oświadczenia o pzýęciu jego ofeĘ.
oświadczenie powinnobyć zŁożone w terminie:

i. w ptzs,padkach, o których mowa w ppkt. 1) _ nie pőźnej niź w terminie 3 dni
ĺoboczych od sĺĺrietdzerua ktőtejkolwiek z pnesłanek do zawatcĺa rrmowy

sptzedaży tez eĺ'ľowej ;

ii. w ptzypadku, o którym mowa w ppkt. 2) _ ne pőźnej niż w dniu
poptzedzającym dzień tozpoczęcía obouriązywania umowy sptzedaży
tezerwowej, 2 W sytuacji, gdy oSDn dowie się o zaistnieniu przypadku,
o którym mowa w ppkt 2) ne wcześniej niż na 5 dni przed zaistnieniem

pzesłanki do zawatcia uÍnowy sptzedaĘ ÍezeÍwowei, ośvriadczenie o pruyjęcíĺl
ofeĘ powinno być zŁożoĺe w terminie ne pőźruej nlż 3 dÍLĹ robocze od uzyskania
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pÍzez oSDn informacji o zaistnieniu takiego ptzypadku. Sposób składania oferĘ onz skŁadania

oświadczeń o pľzyjęciu ofeĺĘ, atakżewzót oświadczeĺia o pĺdęciu ofeĺty okĺeśIa umowa.

1.8.3. CHEMAR S.A. nie zawtze rrmowy sptzedaży rezeĺwowejw sytuacji:

1) wsüzymania dostatczania energii elektrycznej do URD, w ptzypadkach o których mowa
w aŕt. 6a ust. 3 i att.6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Prawo eflefgetyczfle (w Ęm także
wówczas gdy w okĺesie wsÚzymania dojdzie do zakończenia umowy spruedaży),

2) wn>ĺowadzenia URD z PPE'

1.8.4. Sprzedawca, który za:warł z CHEMAR S.A. GenetalnąUmowęDysĘbucyjną
(GUD) na podstawie którei może pełnić funkcje sprzedawcy i umożliwia zasĺíetatie

umów sptzedaży Íezefwowejnaobszatze CHEMÁR S.A., w przypadku wynżetia
woli pełnienia funkcji spzedawcy ÍeŻeÍwowego, składa tym samym CHEMAR S.Á.
ofettę zzsĺatcja umów sptzedaży tezerwowe! . Zakończenie pełnienia funkcji
sprzedawcy ŕezefwowego wymaga zmiany zapislsw w/ur umowie.

1.8.5. Jeżeh spĺzedawca zaptzestał sptzedaży enetgii elektĺyczĺej URD, w tamach rľnowy

sptzedaży, a:

1) 'w umowie o świadczenie usług dystĺybucji zawaftej pÍzez tego URD nie zostłł
wskazaĺy sptzedasĺca' ÍezefÍülowy lub umowa ta tie zalĺĺieta upoważnienia CHEMAR S.Á.
do zasĺarcta w imieniu i na tzecz URD umowy sptzedaży Íezefwowej;aLbo;

2) sptzedalĺĺca tezefiIlowy wskazany pÍzez tego URD nie może podj+ć, nie podjął
Lub zapruestał sptzeđaży rczerĺĺĺ ow ej;

- CHEMAR S.A., działając w imieniu i ĺa tzecz tego URD, za-wieta ze sprzedawcą z utzęđw

rľTlowę kompleksovlą.

Zasĺtcĺe rrmowy kompleksowej następuie poprzeŻ zNożenje pflez CHEMAR S.A. sptzedawcy
z vtzędu oświadczenia o pfzfęciu iego ofetĘ. Umoura kompleksowa jest zaliĺetana na warunkach
dotychczasowej rrmov/y dystrybucyjnei ur zakrcsie warunków świadczena usług dystrybucii, grupy
taryfowej otaz okĺesu tozliczeniowego' na czas nieokteślony i obourĘzuje od dnia zapnestania
wykonywania rrmowy spruedaży pÍzez dotychczasov/ego spzedawcę albo umowy spuedaży
tezetwowej PtŻez spÍzedawcę fezefwowego lub niepodiicia sptzedażytezemĺowejptzez takiego
spzedaurcę. Powyższych zapisów nie stosuje się do URD, o których mowa w att. 6a ust. 3

i art. 6b ustawy Prawo eflergeLyczne.

1Ü(/ pĺzypadku zasĺatcia ptzez URD. z słybĺzinym sprzedawcą rrmou/y kompleksowej z dniem
t'ozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej zgodnie z lRiESDn-bi]ansowanie, umowa ta'w
częścí doĘczącej świadczeĺĺa usług dystĺybucji zastępuje dotychczasową rrmowę o świadczenie
usług dysĘbucji zauĺafią z CHEMAR S.A., której stoną był ten URD. . Dotychczasow^

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej ,,Chemar'' S.A.
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umowa
o świadczenie usług dystĺybucji llega z tym dniem rozrxĺięaĺiu.

1.8.6. CHEMÁR S.A. w teľminie 5 dni kalendaľzowych:

1) od złożeĺia spĺzedawcy pÍzez CHENÁR S.Á. oświadczenia, o którym
mowa w pkt. 7.8.2.,wyśle URD informacje o za'watcíuiptzyczynach zawatcia umowy sptzedaży

tezerwowej, osobie spzedawcy Íezefwowego i jego danych teleadĺesowych, otaz o miejscu

opublikowania pŻez spĺzedawcę fezefwowego innych warunków rrmowy sptzedaży

ľezerwowej,

w tym ceny, albo

2) od zŁożenia spĺzedawcy z atzęd.u ptzez CHEMAR S.A. oświadczenia, o którym mowa

w pkt. 1.8.5 wyśle URD informację o zawatcil i ptzyczyĺach zalĺĺarcia umo]ň7y kompleksowej,

osobie sprzedawcy z utzędu i jego danych teleadresowych.

1.8.7. Sprzedawca zobowiązuje się powiadomić CHEMAR S'A. o zakoírczetiurrmowy sptzedaży

tezeľwowej .

1.8.8. CHEMAR S.Ä. udost€pnia spĺzedauzcy ÍeŻefwowemu dane doĘczące ilości enetgii elektrycznej

zażytej Ptzez URD w teffiinie 1'4 dđ od dnia tozpoczęcia sptzedaży energii elektrycznej

pÍzez sprzedawcę, udostępnia spĺzedawcy wskazaĺia układu pomiatowo-tozhczetiowego URD na

dzieÁ rczpoczęcia sprzedaży enetgii ptzez sPŻedawcę. CHEMAR S.A. w terminie 14 dni od
dnia zakoírczeĺia sprzedaży eneĺgii elektrycznej pfze spÍzedawcę, udostępnia spĺzedawcy

wskazania układu pomiaĺowo-t'ozliczenfowego URD na dzień zakończetia sptzedaży enetgppnez
sprzedawcę otaz daĺe doĘczące llości zużytej energii elekttycznei URD ur oktesie od zakończetia
ostatniego oktesu tozhczetiowego do dnta' zakoílczenia sprueđaży energii .

nieskutecznego zgłoszenia nowej rrmowy sptzedaży,w ptzy9ladku URD, o których mowa w
art. 6a ust. 3

í afi. 6b ustawy Prawo eneÍgetyczne, CHEMAR S.A. zaptzestaje dostatczanla enetgii

elektrycznej URD.

1.8.10. V pnypadku,gdyrrmowa sptzedaży ĺezerwovrej pruestaŁa obowĘzywać lub uległa tozlľjlązarljra,

a CHEMAR S.Á. nie oÚzymał informacji o zaulatciu pflez URD rrmowy sptzedaży,
CHEMAR S.A. zapnestaje dostatczanja enetgii elektĺyczne' URD'

1.8.11. CHEMAR S.A. zaptzestaje ĺez|izacji umo$/y sptzedaży rezetwowej z dniem tozpoczęc:ĺa,

zgodnie z IRiESDn, sptzedaży eneĺgii elekttyczĺej, ĺa podstawie umowy zaslartej z

wybranym Pflez URD sptzedawcą

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Aľmatury Przemysłowej ,,Chemar" S.A.
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2.7.2

Đ Sptzedawca zobowięaĺy iest uzyskać pełnomocnictwo URD do dokonania powiadomienia

CHEMAR S.Á., o którym mo'wa w pkt. 2.7.2., w imieniu URD otaz zŁożyć CHEMAR
S.A. oświadczenie o fakcie posiadania tego pełnomocnictwa.

2.1.3 Sttony umowy sptzedaży enetgii elektĺycznej są zobowiąz^fle do niezwłoczne1o co najmniei

14-sto dniowym wypltzedzeĺiern lub niezwłocznie po uzyskaniu dokumentów potwieÍdzających

aktlallzacje danych, informowania oSDn o zmlanach dokonanych w w/w. umowie, w zakĺesie

danych okĺeślonych w punkcie 2.1.2

2.1.4 Spzedawca ne pőźnej nlż na 27 otaz nfe wcześniej nż na 90 dni kalenđarzowych ptzed
zaptzestaniem sptzedaży eĺetg1l' elektĺyczne1, informuie CHEMAR S'A. o đacie rozvriązalia lub

wygaśnięcia rrmowy spnedaży lub ĺezerwowej umowy sprzedaży.

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Aľmatury Przemysłowej ,,Chemar'' S.A.

2.7.4., CHEMÁR S.A. będzie t'eaizował dotychczasową rrmowę sptzedaży lub rezerwową

rrmowę spruedaży lub u1nowę kompleksową lub teaeflĺĺowa umowę kompleksową

do 21 dnia od lzyskatia tej informacji pflez CHEMAR S.A. od spĺzedawcy, chyba

że w terminie wcześniejszym zostanie dokonane zgŁoszeĺie nowych warunków umowy

lub poudadomienie, o którym mowa w pkt. 2.1.1.

2.1.6 Sptzedawca który dokonał powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2.7.7., może
w temiÍúe do pięciu dni kalendazowych pned planowanym terminem tozpoczęcia
spruedaży eneĺgii elektĺycznej lub świadczenia usługi kompleksowej, złożyć w imieniu
swoim i URD oświadczenie o anulowaniu tego povriadomienia i cofnięciu ulszystkich

oświadczeń złożonych pruez niego w imieniu URD w tamach zmiany spĺzedawcy.
Dokonanie pÍzez sprzedawcę powiadomienia, o którym mowa w pkt' 2.7.7., iest
tőwnoznaczĺe z dysponowaniem PÍzez niego pełnomocnictwem do zŁożetia
ośvriadczenia o anulouzaniu tego powiadomienia i cofnięciu wszystkich oświadczeń

złożoĺych PtŻez niego w imieniu URD w tamach ztniaĺy
spĺzedawcy. $7 takim pzypadku CHEMAR S.A. nie pzyjmuje do rcatizacjí rrmowy

sptzedaży enetgii elektrycznej obiete| tym powiadomieniem. ZŁożetrje oświadczenia

o anulowaniu tego pouriadomienia po wskazan}ĺm teffiinie będzie nieskuteczne wobec

CHEMÁR S.Ä.. Sprzedawca, infotmuie URD w imieniu którego złożył ośvriadczenie

o anulowaniu tego povriadomienia i cofnięciu wszystkich oświadczeń złożoĺych pflez
niego w imieniu URD 'w tzmach pfocesu zmiany spĺzedawcy - o anulowaniu

powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2.1.1

16. wPkt nr4.1.7 zmieniono treść. która otrzymała bĺzmienie:
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4.1.7 PoB m^ obowiązek skutecznego poinfoľmowania oSDn, z minimum 15 dniowym

wypzedzeniem, o planowanym zaptzestaniu dznłalnoścí n:ia rynku bilansującym. oSDn
njezwłocznie po uzyskaniu tej informacji povriađamia sptzedawcę, który wskazał tego PoB, o

btaku możliuzości tealizacji rrmowy spruedaży energii Ptzez tego sPfzedawcę i bilansowania

handlowego i.go URD Ptzez PoB wskazanego Pfzez tego sprzedawcę.

w takim ptzypadku spzedawca jest zobowiązaĺy do zmiaĺy PoB. Zmnĺa t^ musi

nasĘpić ptzed ww. terminem planouĺanego zaptzestania działzlności na rynku bilansującym

Pflez dotychczasowego PoB, z zachowaniem postanowień ninieiszego rczdziaŁu.

W przeciwnym wypadku następuje wstĺzymanie ptzez oSDn rca|izacji umów sptzedaży tego

sprzedawcy, l sptzedaż eneryy teaizowana jest na podstawie Umowy sptzedaży zawattej pĺzez

oSDn w imieniu í na tzecz odbiotcy z podmiotem ozflaczonym w umowie o dysĘbucjí zawattej

pomiędzy oSDn a odbiorcą.

ZakładyUrządzeń Chemicznych i Aľmatury Przemysłowej ,,Chemar'' S.A.

CSWI

GUD

GUD-K

Centtalny System \Üľymiany Informacji

Generalna Umowa Dystĺybucii

Generalna Umowa DysĘbucii ďa usługi kompleksowei

Generalna lJmowa
Dystrybucfi

Genetalna Umouza

Dystrybucji ďa usługi
kompleksowej

Umowa o świadczenie usług dystybucji enetgii elektĺycznej pnez
oSD na tzecz spÍzedawcy, w celu umożliwienia peljzaęji pflez
spĺzedawcę umów sptzedaĘ energii elektrycznej z URDo
ptzyŁączoĺych do sieci dystrybucýnej oSD, ktőtzy posiadajaz oSD
zawufrą rrmou/ę dysĘbucf ną.

Raport z konsultacii Ka

Umowa o śvriadczenie usług dystĺybucii energii elektĺycznej
na mocy' któĘ oSD zobowiązuje się wobec spzedawcy do świadczenia
usług dystrybucli fla tzecz URD w gospodarstwach domowych, którym
sptzedawca śwadczy usługe kompleksową na podstawie rrmowy

kompleksovrej.
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Moc osiągalna jednostki

wywĺrőrczej

Za|<łady Urządzeń Chemicznych i Armatury Pľzemysłowej,,Chemar'' S.A.

Mikĺoinstalacja
Odnawialne

Maksymalna moc czynÍ7a' przy ktőtej jednostka 'wyĺĺĺőtcza może
pncowaćpÍzez czas nieognriczony bez uszczetbku ďa tĺwałości tej

jednostki ptzy parametĺach nominalnych poĺľieĺdzona testami.

źńdŁo enetgii, o łączĺď1 mocy za:nsta|owanej nie większej niż 40 kw,
ptzyŁączone do sieci elekftoenetgeĘczĺej o napięciu znamionowym
nższymniź 110 kV;

odbiorca dokonujący zakupu enetgii elektĺycznej na własny wżyteĘ
do własnego użytku nie zaliczasię eneĺgii elektrycznej zakupionej

w celu jej zużycia fla potÍzeby wywĺĺarzania, ptzesyłania lub
dystľybucji.

odbiotca końcowy

okĺes tozllczetiowy
usług
dystĺybucýnych

Operator

oktes pomiędzy dwoma kolejnymi tozliczeniowymi odczytami
utządzeő do pomiaru mocy lub enetgii elektrycznej, dokonanymi
pÍzez,,CHEMAR' S.A

opetatoĺ systemu pzesyłowego elektĺoenetgetycznego lub operatoľ
systemu dystrybucýnego elektoeneŕgetyczÍlego, lub opeĺatot
systemu połączonego elektoeneĺg eĹyczÍrcgo.

NĘĺzerwaÍ7a' pÍaca uľuchamianych vtządzeń, instalacji lub sieci,

Ptzez ustalony okĺes, zpanmettamipfucy okĺeślonymi pÍzez opeÍatoÍa
systemu dysĘbucýnego.

Macietzysty Podmiot sptzedający eneŕglę elektľyczną odbiorcom
niekorzystaj1cfm z pĺz'wa wyboĺu sprzedavrcy, pełniący iednocześnie
ĺa obszatze sieci oSD funkcję Spzedawcy zUruędl.

IJmowa, na podstawie któtej oSD śuriadczy usługi dystĺybucji dla
URD ti. umowa kompleksowa lub umowa o świadczenie usług
dystĺybucji.

Ruch pĺóbny

Spĺzedawca

IJmowa sieciowa
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