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zucH I AP ".HEMAR" s'A' 
operator systemu Dystrybucyjnego

I. KORZYSTANIE Z SYSTEMU ELEIffROENERGETYCZNEGO

I.1. PoSTANoWIENIA oGÓLNE
I'1.l. 7UCH I ÄP CHEMAR Spółka Ákcyjna (zwana dalej CHEMAR S.A.) jako opeÍatoÍ

systemu dystrybucyjnego wpĺowadza niniejszą Instĺukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci

DysĘbucý nej (zsĺanądalej IRiESDn), na podstawie zapisów ustawy Pĺawo eneÍgetyczne'

Ll.z. CHEMAR S.A' jako opeÍatoÍ systemu dystĺybucýnego đe posiadajacy bezpośĺedniego

poŁączeĺĺa z sieciami pĺzesyłowymi (opeĺatot sytemu dystrybucýnego typu oSDn)
pĺowadzi ruch, eksploatacj1 i planowanie rozwoju sieci, a także bllansowanie Systemu

äystrybucy1nego i iaruądzaĺie ogľariczeliami systemowymĺ w sieci, na któĺej został

wyznaczony opeÍatoÍem systemu dystrybucyjnego (zuĺaną dalej,,siecią dystrybucýną

CHEMAR S.Ä."), zgodnie z nlnlejsząIfuESDn'

I.1.3. Niniejsza IRiESDn uwzględnia 'w szczegőlności wi'magania:

a) ustawy z dnla 10 kwietnia 7997 r. Ptawo erleÍ1eqczfle, pz. U. z 2078 t., poz.755

z pőin i"zymi zmiaĺami) otaz wydaĺymi na jej podstawie aktami wykonawczyrni,

aktualĺnymi na dzień wejścia w życie niniejszejlRiESDn,

b) ustawy z đnla 26 czer:ĺĺca 7974 t.I(odeks Prucy Q"' U. z 7998 t., nr 27 poz. 94

z p őźne)szymi zmianamí),

c) Decyzji z dĺua 15 wĺześnia 2Ot1' ĺoku znak DPE-1711-173(5)/2011/9902/UA
Pr.r.ś^ Utzędu Regulacji Enetgeryki wyzĺaczającej Spółkę CHEMÁR S'A'

opetatotem Systemu DysĘbucýflego na obszzrze okĺeślonym w koncesji wta;z ze

ztlianąznak DRE.!ľoSE'47 1 1''27 .3.2018.DSł z drua 72.72.201'8,

d) I(oncesii CHEMAR S.A. na dystrybucje eneĺgii elektĺycznej _Decyzja Pĺezesa URE
Nĺ-PEE/ 1 8 1 / 

ggo2 /w / 1, / 2 / 99 / 
^S 

z dĺĺa 6 paździenlka 7999t ze zmianą Nt-
DEE/181-ZTo/ggoz/w /oŁo/2OO8/TB z dĺĺa 10 grudnia 2008r otaz zmiaĺąznak:

oKÁ.4111.24.2018.Cw z dĺĺa 73 wrueśtlia201'8t,

e) okĺeślone w opfacowaĺej przez opeÍatota systemu ptzesyłowego (zwanego dalej

oSP) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Pĺzesyłowej (zuĺanądalej IRiESP), otaz

okĺeślone w opÍacowanej pruez opeÍatot'a systemu dystĺybudnego
nadtzędnego(zwanego datej oSDp) Instrukc)i Ruchu i Eksploatacji Sieci

DystrybucYinej

Í) ustawy z dĺia 7 llpca 7994 r. Pĺawo budowlane @". U. z 2070 t'., Poz. 7623 z

p őźnejszymi zmianami).

g) ustawy z dnja2O lutego 2075 t' o odnawialĺrych źtődŁach eneĺgii _ zwaĺej da|ej

,,lJstawą oZB- (D"' U. z 2078 Í.' poz' 7269 z pőźĺ' zmianami)'
,{ĺ pt'zypadku wydani^ pÍzez Ptezesa Utzędu Regulacji Eneĺgetyki decyzjĺ

*.i'"*ĺ" odstępsľwa na podstawie 
^Ít.62 

a\bo 63 t'ozpotządzenia I(omisii (JE)
20[6/631 z dĺĺa 14 kwietnia 2076 t. ustanawiaj+cego kodeks sieci dotyczący

wymogów w zakĺesie ptzyłączaĺiajednostek wytwóÍczych do sieci, nie stosuje się

-y^"g"ĺ IRiESD 
"prż..rny"h 

z decyzj+Ptezesa Utzędu Regulacii Eneĺgetyki.

r.t.4.

Yinei

Dokumentami zsĺięaĺymi z IRiESDn są także przýęte do stosowatia pnez CHEMAR
S.A. instĺukcje eksploatacji obiektów i utządzeĺ, instrukcje ľuchowe otaz instrukcje

Zawietdzoĺei'' )h?v*
Sttoĺa7 z743
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zucH I AP ".HEMAR" s'A' 
operator systemu Dystrybucyinego

orgaruzacjí bezpieczĺej pncy, Ptogtam Zgodności'

I.1.5. Niniejsza IfuESDn okĺeśla szczegőłowe waľunki kotzystaria z sieci dystrybucýnych
CHEMAR S.A. pÍzez Pj użytkowników ot^z warunki i sposób pĺowadzenia tuchu,
eksploatacji i planowania roz:wo'1u tych sieci, a także bilansowania systemu dysĘbucýnego
í zarządzann ograniczetiami systemowymi w sieci CHEMÄR S.Ä' w szczególności
doĘczące:

I) przyłączađa sieci dystrybucýnych, ut'ządzeń odbioĺców końcowych,

2) wymagań technicznych dla uządzeĺ,'tĺstalacji i sieci wr^z z niezbędną inftastĺukturą
pornocĺiczą

3) kryteriów bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenetgetycunego, w tym

uzgadtiaĺia planów dziaŁaĺla na wypadek zzgrożenia wystąpienia awati o znaczĺych
rozmjatach w systemie elekttoenetgetycznym oÍaz odbudowy tego systemu po
wystąpieniu awzti,

4) współptacy między opeÍatoÍami systemów elektoefler1etycz1ľych, w tymw za|<ĺesie

kooľdynowanej sieci 1 10 kV i niezbędnego ukłađu połączeŕl' síecĺ otaz zakĺesu, sposobu
i haĺmono gt ama p tz ekazyw ania infotmac j i,

5) pĺzekazywaĺiz infotmacji pomiędzy ptzedsiębiotstwami energetycznymi otaz
pomiędzy pĺz edsiębioĺstwami eneĺgeĘczny:ri a odbiotcami,

6) panmertów jakościowych eneĺgii elektrycznej i standardów jakościowych obsługi
użytkowników systemu,

7) wymagań, w za|łesíe bezpieczeńsĺva pÍacy sieci elekttoenetgeĘcznej
i warunków, jakie rnvszązostać spełnione dla jego ltÍzymlnja,

8) wskaźników chaĺaktetyzu)ącychjakość i niezawodność dostaw eneĺgii elektrycznej otaz
bezpíeczeĺstwa pÍacy sieci elektto enetgetyczĺej,

9) zasad bilansowania systemu dystĺybucyjnego i zatządzalia ograĺiczeĺiami
systemowyni.

I.1.6' W zakĺesie ptoceduĺ i zasad wykonywania czynności z:wiązanych z ruchem sieciowym
i eksploatacją sieci, postanowienia IRiESDn doĘczą stacji i ĺozdzie|nl
elektľoenetgeĘcznych' linii kablowych za ktőrych ruch sieciowy jest odpowiedzialny
CHEMAR S.Á.

I.I.7. PostanowieniaIRiESDn obowiązujanastepujacepodmioty:

1) opetatotów systemów dystĺybucýnych,

Ż)

3)

4)

s)

odbiorców ptzyłączonych do sieci dystrybucýnej CHEMAR S.A.,

pĺzedsiębioĺstwa obtotu,

spĺzedawców,

podmioty ubiegajace się o pĺzyłączene (ptzyŁączane) do sieci dysĘbucyinei
CHEMAR S.Ä.,

6) opeĺatoĺów handlowych i handlowo-technicznych dziaŁających w imieniu
podmiotów wymienionych w powyższych podpunktach od 1) do 5)'

Dodatkowo poĺiższe podmioty obowíązująrőwĺież postanowienia IRiESP i IRiESDp :

Instrukcja Ruchu I Eksploatac .Dystrybucyinei

Zawieĺdzoĺej: -łfl/p Uchwała Zarządu ZUch i AP "CHEMAľ' S'A. NÍ/1 z dnia 

-20-Ť9t
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ZUCH IAP "CHEMAR" S.A.
Operator System u Dystrybucyjnego

1) opetatoĺzy systemów dysĘbucýnych,

2) podmioĘkorzystĄące z usług świadczonych ptzez oSP,

3) podmioą do których sieci o napięciu znamionow).m 110 kv puyłączoĺe
są lxządzenia, instalacje lub sieci użytkowników s)rstemu i odbiorców,

4) podmioty okĺeślajace warunki pnyłączetia i dokonujace ptzyłączenia do sieci
o napięciu znamionow)rm 110 kV,

Zgodne z zapisami ustawy Pĺawo eneÍgetyczne oÍ^z aktów wykonawczych
do niej, opeÍatot systemu dystrybucyjnego jest odpowiedzia|ny za:

l) pĺowadzenie ĺuchu sieciowego w sieci dystrybucýnei w sposób efektywny,

z zachowaniem wymagaĺej niezawodności dostatczania enetgp elektĺycznei i jakości
jrj dostarczaĺi^ ot^z we współpracy z opeĺz;toÍ.ern systemu pzesyłowego
elektĺoenetgeĘcznego i oSDp w obszatze kootdynowanej sieci 110 kV,

2) eksploatację, konsefu/acię i ĺemonty sieci dystrybucýnej w sposób gwaraĺtujacy
niezawodność funkcj onowania sys temu dystrybucý nego,

3) zapewnienie tozbudovĺy sieci dystľybucýĺej, a tam gdzíe ma to zastosowanie,

rozbudowy połączeń' międzysystemowych w obszatze sv/ego działaria,
4) współptacę z innymi opeĺatotami systemów elekttoenetgeĘcznych lub

przedsiębioĺstwami enetgeĘczn1rľni w celu zapewnienia spójności działatia systemów

elektĺoeneĺgeĘcznych i skooĺdynowania ich tozwoju, a także niezawodnego oÍ^z

efektywnego funkcjonowania tych systemów,

5) bilansowanie systemu, z wyiątkiem tőwĺoważeĺia bieżącego zapotÍzebowanja
na eneÍg1ę eLektĺyczną z dostawarni tej enetgii, ot'az zatządzatie ograĺiczeĺiami
systemowyml,

6) zatządzatie ptzepŁWami enetgii elektĺycznej w sieci dystĺybucy1nej onz współpľacę
z oPera;toÍem systemu pĺzesyłowego elektĺoefleÍgeLyczrtego i oSDp w zakĺesie
zatząđzaĺia ptzepŁywami enetgii elektľycznej w koordprowanej sieci 1 1 0 kV,

7) zakup eneĺgii elektrycznej w celu pokĺywania stfat powstałych w sieci dystĺybucýnej
podczas dystrybucji eneĺgii elektĺycznej tą sĺecią otaz stosowanie ptzejrzystych
i niedyskrymlnacýnych pĺocedut rynkowych pruy zakupie tej eneĺgii,

8) dostaĺczarĺe użytkownikom sieci i opeĺatoĺowi oSDp, z ktőtq system

CHEMAR S'A' jest bezpośtednio połączony, infotmacii o warunkach
ślxĺiadczenja usług dystrybucji energii elektrycznej otaz zaĺządzatiu siecią
niezbędnych đo uzyskania dostępu do sieci dystĺybucýneji kotzystaniaz tej sieci,

^) 
umożliwienie rcallzacjí umów sptzedaży eneĺgii elektrycznej zawatĘch pruez
odbioĺców ptzyłączoĺych do sieci PopÍzezi a) budowę i eksploatację infĺastľuktury
technicznei i infotmatyczĺej sŁużącej pozyskiwaniu i tĺansmisji danych pomiatowych
otaz zaruądzaniu nimi w zaktesie przypisanym, zapewniającej efektywną współptacę
z nnymi opetatotami i pĺzedsiębiorstwami enefgetycznymi,

b) pozyskiwanie, pĺzechowywanie, pne$ĺĺatzatie i udostępnianie,
w uzgodnionej pomiędzy uczestnikami rynku enetgii foľmie, danych
pomiatowych ďa eneĺgii elektľycznej pobtanej ptzez odbiotców wybranJmptzez

r.1.8.

Instrukcja Ruchu I Eksploata eci D2Ębucľinei
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operator systemu Dystrybucyjnego

nich spĺzedawcom i podmiotom odpowiedzía|nym za bilansouzanie hanďowe
oÍaz oPeÍ^toĺowi Systemu ptzesyłowego i oSDp,

c) optacowywanie, akĺnlizaje i udostępnianie odbiotcom or^z ich
spĺzedawcom ich standaĺdowych ptofili zlżyc:la, a tal<ze uwzględnianie zasad ich
stosowania w IRiESDn,

d) udostępnianie danych đotyczących planowanego i tzeczywĺstego zużycia enetgii
elektrycznej słyznaczonych fl^ podstawie standaĺdowych profĺli zużycn dLa

uzgodnionych oktesów tozliczeniowych,
e) wďtażanle warunków i tĺybu zmiaĺy sptzedawcy energii elektrycznej oraz icľ'

uwzględnianie w IRiESDn,
Í) zamieszczaĺie fla swoich sttonach inteĺnetowych oÍaz udostępnianie

do publicznego wglądu w swoich siedzibach:

aktualĺrej listy sptzedawców enetgii elektrycznej, z ktőrymt opefatof systemu

dystrybucýnego elektĺoeneĺgetycznego za'watŁ rrmowyoświadczenieusług
dystrybucji eneĺgii elektrycznej,
infoĺmacji o sptzedawcy z l;rtzędrl eneĺgii elektryczne) działającym na obszarze
dziaŁaĺiz opeta;toÍe- Systemu dystrybucýnego elektĺoeneÍgetycznego,
wzoĺców umów zawíenĺych z użpkownikami systemu'w szczegőlności wzoĺców
umów za-wietanych z odbiorcami końcoĘ'mi ora;z ze sptzedawcami eneĺgii
elektrycznej;

9) współpt^cę z opeÍatoÍem systemu pĺzesyłowego i oSDp pÍzy oPncowywaniu planów

dzíaŁanla nla wypadek zagrożelia wystąpienia a'waĺl'j' o znacznych t'ozmiatach

w systemie elekffoeneĺgetycznym oĺaz odbudowy tego systemu po wystąpieniu awaľii,

10) planowanie tozwoju sieci dystĺybucýnej z uuzzględnieniem pzedsięwzíęć zurĺązaĺych

z efektywnością eneĺgetyczrlą"

11) stosowanie się do warunków współpÍ^cy z opeÍatotem systemu pĺzesyłowego

elekttoeneĺge tyczflego w zaktesie funkcjonowania koordynowanej sieci 1 1 0 kV,

12) opracowywanie noĺmalnego układu ptacy sieci dysĘbucýnej w poĺozumieniu

z sąsiednimi opetatotami systemów dystĺybucýnych elektĺoenetgetycznych ot^z

współpĺacę z oPeÍatoÍem systemu pĺzesyłowego elektroerLeÍgetyczfLego i oSDp ptzy

opÍacowywaniu notmalĺrego układu ptacy sieci ďa kooĺdynowanej sieci 110 kV.

13) uttzymanie ođpowiedniego poziomu bezpieczeńsľwa pÍa;cy sieci dystĺybuclnej

elektĺoeneĺgeĘcznej otaz współpĺacę z oPeta;toÍem systemu pĺzesyłowego

elekttoeneĺgetyczfLego i oSDp w utĺzymaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeńsľwa

pĺacy kooĺdynowanej sieci 110 kV.

I.1.9' CHEMAR S.A. nie ponosi odpowiedzialność za skutki dzíałaíl lub skutki zaĺiechatia
dziaŁań' innych opetatoĺów systemów elektĺoeneĺgeĘcznych.

L1.10. IRiESDn pruestaje obowiązywać podmioty z datąłącznego spełnienia następujących
dwóch warunków:

I) odłączenie podmiotu od sieci dysĘbucýnej CHEMÄR S.A.,

2) rczuĺięanie z CHEMAR S'A. umowy o świadczenie usług dysĘbucji
lub umowy kompleksowej.

I.1.11. Chemat S.A. udost€pnia do wglądu IfuESDn w swojej síedzilbie otaz
zamleszcza ja na swoich stĺonach inteľnetowych.

Instĺukcja Ruchu I Eksploa ieci Dystrybucyjnej

Zautietdzonej ]ilrc Uchwała Zaĺządu ZvCh i AP *CFIEMÁR''
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ZUCH I AP,,CHEMAR,, S.A.

r.l.r2.

11.13.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

IRiESDn jak ĺównież wszelkie zmiaĺy IfuESDn poďegajł zaĺĺłietdzeĺils, w dtodze
uchwały Zatządu CHEMÁR S.Ä.

IfuESDn otaz wszelkie jej zmiaĺy wchodząvl życie z datąokĺeślonąwuchurale Zarządu
CHEMÄR S.A., w uchwale Zatządu CHEMÄR S.A. zaľwierdzającej IRiESDn lub

1ej zmiaĺy.

Data wejściaw życie IRiESDn tub jej zmjan iest wpisywaflafla jei stĺonie tpułowej lub
na stĺonie tytułowej lšatĘ aktlaizacjí.

W zaIeżności od pottzeb, CHEMAR S.A. pzepĺowadzaaktrnizacje IRiESDn.
\X/ szczegőlĺrości akĺlahzacja jest dokonyw^na pfly zmiaĺie wymogów ptľwa.

Zmjaĺa IRiESDn przept'owadzaĺa jestpoPrzez wydanie nowej IRiESDn a|bo poptzez
wydanie l(aĺty aktuahz acjĺ ob owiązuj ąc e j Ifu E SD n.

Każda zmiaĺa IRiESDn iest popÍzedzona pÍocesem konsultacji z użytkownikami
systemu.

I{afia akanlizac1i zawíera w s zczególno ś ci:

a) ptzyczynę akbnlizacji IRiESDn,

b) zaktes akttaltzacji IfuESDn,

c) nowe btzmienie zmieĺianych zapisów IRiESDn lub tekst uzwpełrĺajecy dotychczasowe

zapisy.

n(/ pĺzypadku t'ozbíeżĺości pomiędzy doĘchczasowyni postanowieniami IRiESDn,

^ zipi"imi Katty aktuahzacji, tozsttzygające są postanowienia z^w^Íte 'w l(aĺcie
akualizacji.Ifuttyakua|izacjistanowiąZaŁączdlĺdoIRiESDn.

Ptoces 'wprowadzat:da zmian IfuESDn iest pĺzepĺowadzany według następującego

Ębu:
a) CHEMÄR S'A. opĺacowuje pĺojekt nowej IRiESDn albo projekt I(aĺĘ akt:łallzacjt

i publikuje go na swojej stĺonie inteĺnetowe;,

b) wraz z ptojektem nowej IRiESDn albo pĺojektem IGtty aktntlzacji,
CHEMAR S.A. pubľkuje na swojej stĺonie inteĺnetowei komunikat, infoĺmujący

o tozpoczęcĺu pÍocesu konsultacji zmian IRjESDn, miejscu i sposobie

ĺadsyŁaĺia !-w^g ot^z okĺesie przesĺidzíaĺym na konsultacje.

okĺes przewidzíany na konsultacje tłńe może być kĺótszy n1z 74 dni od daty

opubükbwania pĺojektu nowej IRjESDn albo pĺojektu KaĺĘ akuahzacjĺ'

Po zakoĺczeniu okĺesu ptzewíđzíanego na konsultacie CHEMAR S.A.

a) dokonuje anahzy otÍzp^nych uwag,

b) w opĺacowywanej nowej weĺsji IRiESDn albo I(atty akĺnhzac)i, uwzględnia

w uzasadnionym zakrcsie zgŁoszoĺe uwagl,

c) opĺacowuje Rapott z pÍocesu konsultacji, zawíetający zestaurienie

otÍzym^nych uwag otaz'lnformacje o sposobie ich uwzględnienia,

d) ptzedkłađaPrczesowi URE do zatwietdzenia IRiESDn albo l(attę akĺsalizac)íwraz
z Rapoftem z procesu konsultacii.

I.1.14.

11.15.

r.1.16.

T,T.I7,

I.1.1 8.

r.1.19.

r.r.20.

r.r.21.

Instrukcia Ruchu I Eksploa ci Dystrybucyinei

Zaĺvterdzonej: árżW Uchwała Zatządu zuch i A1' "CFIEM^Iť' S'A. Nr z dĺia 
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operator systemu Dystrybucyjnego

LI.22. IRiESDn lub l(aĺtę aktlallzacji pnedłożoną do zaaĺĺietdzeĺia pnez Zatząd CHEMAR
S'A. onz Rapoĺt z pÍocesu konsultacji, zawienjący zestawienie otÍzym^fLych ]uwagoÍaz

infoĺmacje o sposobie ich uwzględnienia, CHEMAR S.Ä. publikuie na swojej stĺonie
inteĺnetowej.

Zatlĺłíetdzoną pÍzez Zatząd CHEMAR S.A' IRiESDn lub l(attę aktwahzacjí wnz
z jnfotmacj+ o dacíe wejścia w życie w1ltowadzanych zmian IRiESDn, CHEMAR S'A.
pubtikuje nL swojej stĺonie inteĺnetowej onz udostępnia do publicznego wglądu

w swojej siedzibie.

I.L23. Użytkownicy systemu' w tym odbioĺcy, których ltządzenia, instalacje lub sieci

są przyŁączone do sieci CHEMAR S'A' lub koĺzystajecy z usług świadczonych ptzez

QHEMÄR S.Ä., są obowięaĺĺ stosować się do waľunków i wymagań' otaz pĺoceduĺ
postępowania i wymiany infoĺmacji okĺeślonych w ninieiszej IRiESDn zaNĺłierdzonej

pruez Zarząd cHEMAR S.A. i ogłoszonej nastĺonieinteĺnetowej CHEMÄR
S'A.. IRiESDn stanowi część umowy o świadczenie usług dystrybucji enetgńi elektrycznej

lub umowy komPleksowei.

r.2.

1.2.1.

CHARAKT ERYSTYKA KoRZYSTANIA z SIE cI DYST RYBUCĘNEJ

I{oĺzystanie z sieci dystrybucýnej umożliwia rcahzacj1 dostaw eneĺgii elektrycznej

w sposób ciąg;ły i niezawodny,przy zachowaniu obowiązujących paĺametrów jakościowych

".'"'gii 
elektrycznej i standaĺdów jakościowych obsługiużytkowników systemu okteśIonych

w umowie o świadczenie usług dystĺybucji lub w umowie kompleksowej.

CHEMAR S'A. n^ zasadzie tównopĺawnego ttaktowađa oÍaz rL^ zasadach

i w zakĺesie wynikającym z obowĺązujących pĺzepisów i IRiESDn, śwíadczy usługi

dystrybucji, zapewĺia)+c wszystkim użytkownikom systemu, zaspokoienie uzasadnionych

PotÍzeb w zakĺesie dostarczania energii elektĺycznej.

Świadczenie usługi dystrybucji odbywa się na podstawie rrmowy o świadczenie usług

dystrybucji "'"'gii elektrycznej albo na podstawie umowy kompleksowej na zzsađach

i warunkach okĺeśIonych vz ustawie Ptawo efleÍ1etyczfle wralz z aktami wykonawczymi,

IRiESDn onz taryĘ CHEMAR S'Ä. zatwietdzonej PflezPtezesa URE.

CI{ARAKTERYSTYKA, ZAKRES ORAZ WARUNKI FORMALNO . PRAWNE
USŁUG DYSTRYBUCJI ŚwnoczoNYcH PB-zE,z CHEMAR s.A.

Usługa dystrybucji eneĺgii elektĺycznej obeimujaca. kotzystatie z kĺajowego
systemu elekttoeneĺ geĘczĺego polega na uttz )'Ínywafuu:

a) ciągłości dostarczalia i odbioru eneĺgii elektrycznej w kĺajowym systemie

elekttoeneĺ getyczĺrym otaz nlezauĺodnoś ci )ej dostatczaĺia,

b) patametĺów jakościowych enetgii elektrycznei.

CHEMAR S.A. świadcząc usług€ dystľybucji eneĺgii elektĺycznej:

a) dostatczaenergĺe e\ektĺycznązgodnie z obowiązującymi panmeÚamijakościowymi i na

warunkach okteślonych w umowie o świadczenie usług dystĺybucji eneĺgü elekttycznej

a\bo ĺa podstawie umowy kompleksowej,
b) instaĘe, na własny koszt, układ pomiaĺowo-tozhczeĺiolĺĺy w miejscu pÍzygotowanym

pÍzez odbioĺcę oÍelz System pomiaĺowo-tozhczeniowy,
wpĺzypadku podmiotów zahczonych do gĺup przyŁączetiowych IV-VL zasl7aĺych

I.Ż.2.

LŻ.3.

I.3.

r,3.1.

r.3.2.

Instrukcja Ruchu I Eksploataci ci Dystrybucyfnei
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z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym Í|Ĺż 1 kV,

c) powiadamia odbiorców o teĺminach i czasie planowanych pÍzerĺ^ĺ

w dostatczaniu enetgii elektrycznejw nĺyczajowo pĺzyjetej formie,

d) niezwłocznie pĺzystępuje do tikwidacji awatid i usuwania zakŁőceń'

'w dostarczaniu eneĺgii elektĺycznej,

e) pruekazuje dane pomiatouze odbiotcy, sptzedawcy onz podmiotowi odpowiedziaLĺremu

za toziczanie niezbilansowania eneĺgii elektľycznej dostaľczonej i pobtanej z systemu,

Đ umożliwia wgląd do wskazań układu pomiatowo-rozhczenjowego otaz dokumentów

stanowiących podstauzę do tozlic zeĺ za dostaĺczoną eneÍglę elektryczną a także

do wyników kontĺoli pĺawidłowości wskazań tych układów,

g) opĺacowuje, aktualizwje i udostępnia odbioľcom ich standatđowe ptofile zużycía

enetgii elektĺycznej,
h) opĺacowuj e i w đĺaża pľocedury zmiaĺy sprzedawcy'

I.3.3. PrzyŁączelie podmiotu do sieci następuje na podstawie űnowy o przyłączenie do sieci

i po spełnieniu warunkőw przyŁączenia do sieci'

I.3.4. CHEMAR S.A' ustala otaz udostępnia wzőr wniosku o okteślenie warunków

ptzyŁączeĺia'

I'3.5. Ylymaganatechniczne w zakĺesie przyłączaria do sieci vrządzenwyťvłőtczych, sieci innych

opeĺatoĺów elektĺoeneĺ g"ty"rny.i oi^z ,xządzeń odbiotców okĺeślone są w da|szej częścĺ

instĺukcji.

I.3.6' Pĺzepisy zlrĺiązzĺe z przyłączeniem stosuje się odpovriednio w ptzypadku zwiększenia 'pIzez
pod^ĺát pr)yłą.roiy do sieci zapottzebowania na moc pnyŁączeĺiową lub zmiaĺy

äotychczas"-y"h warunków i paĺametrów technicznych pracy lxządzeő, instalacji i sieci

ptzyłącz oĺ"go p odmio EJ oÍaz Ponownego pnyłączenia odłączonego podmiotu'

L3.7. !ľaĺunki przyłączenla sąptzekazywane wnioskodawcy wraz z pĺojektem rľnowy

o przyłączenie do sieci'

I.3'8. \Waĺunki pruyłączeĺia są'ważĺe dwa lata od dnia ich doręczeđa.

r.4.

T.4,1.

r.4.2.

oGÓLNE sTANDARDY JAKoŚcIowE oBsŁUGI vŻYTKovNIKÓw
SYSTEMU DYSTRYBUCĘNEGo

CHEMAR S.A. świadczy usługi dystrybucji ĺa zasadz:rc równopĺawnego

tĺaktowania wszystkich użytkowników systemu'

\W celu rcallzacji posĺyzszego obowiązku Chemar S'A. opĺacowuje i udostępnia wzofy

wniosków i standardy gmó- o świadczenie usług dystrybucji z zrllĺĺzg\ędnieniem zapisów

punktu V. 8. niniejszei instĺukcji'

CHEMÄR S'A. optacowuje i zapevĺniz rcahzacjQ pÍogÍamu zgodności.

\ü/ ĺamach standaĺdów jakościowych obsługi użytkowników systemu, CHEMAR S'A'

sto suj e następuj ące standatdy j ako ściowe obsługi odbioĺców:

a) pny1mýe od odbiorcőw ptzez całą dobę zýoszeĺia i ĺeklamacje doĘczące

dostarczanja energii elektĺycznej z sieci dystrybucyjne|,

b) bezzvĺŁoczĺje pľzystępuje do usuurania zakłőceń w dostatczaniu enetgii elektrycznej

spowodowanych niepĺawidłową pt^cąsieci dystrybucyjnej,

r.4.3.

t.4.4.

Zawterdzoĺei: ąr//u ô-:;;::;
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operator systemu Dystrybucyinego

c) udziela odbioľcom, na ich żądaĺie, informacji o ptzewidywanym teĺminie wznowienia
dostarczanja enetgii elektrycznej przeĺxĺaĺego Ż powodu awaĺiiwsiecidystrybucýnej,

d) powiadamia ze zgodnym z obowięującymr przepisami w5lprzedzeĺiem' o
tetminach, czasíe planowanych pzerw w dostatczaniu enetgii elektrycznej otaz
zmianach warunków funkcjonowania sieci odbioĺców zastlanych z siecidystrybucýnej
CHEMAR S.4.,

e) odpłatnie podejmuje Stosowne czynności w sieci dystrybucýnej w celu umożliwienia
bezpiecznego wykonania, Pflez odbioĺcę lub inny podmiot, pÍac w obszatze
oddzíaływania tej sieci,

f) nieodpłatnie udziela infotmacji w sptawie zasad tozliczeĺ otaz t^ryÚ CHEMAR S.A,
g) rczpatruje wnioski lub ĺeklamacje odbioľcy w sptawie tozhczeĺl'udzíela odpowiedzi nie

pőźruej niż w teĺminie 14 dni od dnia złożetiawniosku lub zgłoszenia teklamacji, chyba

że w umowie między stľonami okĺeślono inny teĺmin,
h) na wniosek odbiotcy, odpłatnie w miaĺę możliwości technicznych i oryanzacýnych,

dokonuie spĺawdzenia dotzymaĺia patametÍów jakościowych eneĺgii
elektĺycznej dostarczaĺej z sieci, popÍzezwykonanie odpowiednich pomiaĺów.

il. PRZYŁĄCZANIE oRÁz PLANoWANIE RozwoJU sIEcI
DYSTRYBUCYJNEJ G{EI\,ÍARS.A.

il.1.

ľ.1'1.

zAsADY PRZYł4CZANIA

PrzyŁączanie do sieci dystrybucýnej CHEMAR S.A. następuje na podstawie umowy

o ptzyŁączenie i po spełnieniu warunków ptzyłączetia, okĺeślonychpnez CHEMÄR S.Ä.

PrzyŁączeĺie mikĺoinstalacji do sieci może nastąpić n^ podstawie zgŁoszeĺia
albo na podstawie umowy o pruyłączelie í po spełnieđu warunków

przyłączeĺia do sieci, zgodnie z Usta'wą ozE

Ptoceduĺa ptzyłączenia do sieci dystĺybucýnej CHEMAR S.A. obejmuie:

1) pozyskanie pÍzez podmiot od CHEMAR S'A. v/zofir wniosku
o okĺeślenie warunków pnyŁączeĺia,

2) złożenle pÍzez podmiot u CHEMAR S.Ä. wniosku o okĺeślenie warunków ptzyŁączetiz
wtaz z wymaganymi zaŁącznlkami, zgodnego zewzoÍem okĺeślonym ptzez CHEMAR
S.Á..,

3) CHEMAR S'A. dokonuje weryfikacji wniosku w temiÍrie 14 dÍ|lĺoboczych od daty jego

ottzymania,

4) - pĺzypadku, gdy wniosek o okĺeślenie warunkőw ptzyłączetia trje zasĺieta wszelkich

đezbędnych infoĺmacji do okĺeślenia warunków pruyŁączetia lub nie zxxríeta

wymaganych zaŁączników, CHEMAR S.A' infoĺmuje podmiot o konieczności jego

uzupełnienia. Tetmin na wydanie warunków przyŁączeĺi^ tozpoczyna się z đniem

złożeĺia wniosku spełniającego wymagania okĺeślone w punktach II'1.3 - II.1'6'

niniejszej instrukcji,

5) CHEMAR S.A' poťwietdza pisemnie zŁożeĺie przez podmiot wniosku o okĺeślenie

warunków przyŁączetia zgodtie z 
^tt. 

7 ' ust 8 h ustawy Ptawo eneľgetyczne,

okĺeślając w szczególności datę zŁożenja wniosku.
Datą zŁożenia wniosku jest data otÍzymatrj^ ptzez CHEMAR S'Á. dokumentów

II.T.2.

Ins trukc j a Ru chu I ĺkspio ata$rsie ci Dys trybucy j ne j

Zaĺllieĺdzonei: 4ffir' Uchwała ZaĺząduZUCiiAP "CHEM^Iť' S.A' N z dnia 
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ZUCH IAP "CHEMAR,, S.A.
Operator Systemu DYstrybucYjnego

spełniających wymagaĺia zgodĺĺe z 
^tt' 

7. ust 8h ustawy Ptawo eneÍgetycune.

Potwietdzenie pisemne CHEMAR S.A. przesyŁa począ ĺrl^ adres wskazany
we wniosku o okĺeślenie warunków ptzy\ączeĺia lub dotęcza osobiście,

6) wydanie ptzez CHBMAR S.A. warunkőw przyłączenia otaz ptzekazatie
ich podmiotowi wtaz z pĺojektem umowy o ptzyŁączeĺie,

7) za'warcie umowy o ptzyŁączetie,

8) rca\lzacie ptzyłączeĺĺa tj. realizację ptzyłącza(-y) oraz niezbędnych zmiaĺ/ đostosowania

w sieci í ptac d|a rcahzacjiprzyŁączetia,

9) pĺzeptowadzetie ptób i odbiotów częściowych otaz ptób końcowych

i ostatecznego odbioĺu ĺozbudowywanej sieci í ptzyŁącza. CHEMÄR S.A. zastÍzega

sobie pÍav/o dokonania sptawdzenia puyłączanych instalacji, utządzeń i sieci,

10) za'watcie ptzez podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji lub umowy

kompleksowej.

11) w pĺzypadku podmiotów ubiegających się o przyŁączenie źńđłz enetgü elektrycznej

dosieci elekttoenetgeĘczĺej o napięciu ,łłyższymniż 1 kV, wpłacenie zallczlĺna
poczet opŁaĘ za ptzyłączenie do sieci, na ĺachunek bankowy wskazaĺy pruez

ĆHBuĺn S.A. we wzoÍzewniosku o okĺeslenie warunków ptzyłaczetiowych.
Zallczkewnosi się cztetnastu dni od dnia złożetiawniosku o okĺeślenie warunków

przyŁączenia, pod rygoÍem pozostawienia wniosku bez tozpattzetia,

72) w przypadku wnies ierua zahczlĺ ĺrlr Poczet opł^t za przyŁączenie pľzed dniem

zŁotzeĺĺawniosku o okĺeśIenie warunków pruyŁzczeĺia, CHEMAR S.Ä.

tiezwło cznje zw Íaca zallczkę

Podmiot ubiegajacy się o ptzyłączetie do sieci dystrybucýnej CHEMARS.A.
,xządze(l wyľwóĺczych, sieci, ,,ltządzeí lub/i instalacji odbiotców
końcowych, składa wniosek o okĺeślenie warunków pruyŁączenía.

'Wzoty wnioskóvr o okĺeślenie warunków pruyłączeĺĺa okteśla otaz udostępnia CHEMAR
S.A. !flniosek dostępny jesť na stĺonie inteĺnetowej www.chemar.com.pl

Do wniosku, o któĺym mowa vl pkt' II.1'.3 ĺależy zaŁączyć:

a) dokument potsĺierdzaj+cy qIfuł pÍaviny podmiotu do koĺzystaĺia
z nieruchomości, obiektu lub lokalu ,budowli, dla których będą używane ptzyłączane

utząđzeĺia, instalacj e lub sieci,

b) ptan zabudowy lub szkic sytrracyjny okĺeślający usytuowanie obiektu,

w któł.m będąużywaĺe przyŁączane utządzenia, instalacje lub sieci względem istniejacej

sieci oraz sąsiednich obiektów,

c) w pĺzypadku podmiotów przyŁączoĺych, schemat układu zastlania lub instalacji

wnioskodawcy oÍ^z kÍótki opis zainstalowanych w obiekcie/pĺzewidziaĺych
do zainstalowania utządzeíl,

d) w przypadku składania wniosku przez podmioty PÍawne: wypis z IGaiowego Rejestru

Sądowego, innego tejestĺu lub zaświadczenie o wpisie do ewidencjí dzíała|noścí

II.l.3.

I11.4.

II.1.5.

Insrrukcja Ruchu I Eksploataci#iPystrybucyinei

Zatsĺieĺdzonei: ą/y
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zucH I AP ".HEMAR" s'A' 
operator systemu Dystrybucyjnego

gospodaĺczej,

e) pełnomocnicĺĺza dla osób upoważnlonych pnez wtioskodawcę do występowania

w iego imieniu,

II.1.6. \üľarunki ptzyłączeĺia, 'w za\eżności od danych zawartych we wđosku, o któr'lrm

mowa w- pkt. II.1'3' okĺeśla c H E M A R S'A., waĺun|ĺ te zawĺenją
w szczególności:

1) miejsce ptzyŁączerua, tozumiane jako punkt w sieci, vl którym ptzyŁącze Łączy

się z siecią
2) miejsce dostarczanía energii elektĺycznej,

3) moc przyłączeĺiową
4) rodzi1Połączenla z sieciądystĺybucyjną CHEMAR S.A. instalacji lub innych sieci,

5) zakĺes niezbędnych zmlanw sieci zwíązanych z pruyłączeniem,

6) dane znamionowe utządzeĺ, instalacji i sieci oĺaz dopuszczalne, gaticzĺe
p^ÍametÍy ich pĺacy,

7) áoprrsz czĺlĺy pozíom zmienności paÍametfów technicznych i jakościowych

enetgü elektrYcznei,
8) mie j s ce za:nsta\ow ania układu pomiatowo łozhczeniowego'

9) wymagarua doĘc.zące układu pomiatowo-rozhczeĺiowego i jego współpĺacy

z systemem pomiaĺowo-tozliczeniowym,
I0) rcázaji usytuo-ani. zabezpieczeń', dane znamionowe oÍaz inne niezbędne wymagania

w zakĺesie elektĺo.netgetyczĺej automatyki zabezpieczeniowej

i systemowei,

11) dane umożliwiające okteślenie w miejscu ptzyłączeĺia:

a) wattości pĺądów zwatćwielofazowych i czasów ich'ĺłyłączetia,

b) pľądów zwatcía doziemnego ĺ czasőw ichwyŁączeń lub ich ttlĺłaĺia;

12) wymagaĺy stopień skompensowaĺia mocy bieĺnej,

13) wymagania w zakĺesie:

a) zabezpieczenia sieci przed zakłőceĺĺami elektrycznymi, powodowaĺytniprzez
instalacje lub sieci wnioskodawcy,

b) wyposażetia, instalacji lub sieci, niezbędnego do wspóŁpracy z síecią
do któĺej instalacje lub sieci sąprzyŁączaĺe,

c) ochĺony pĺzeciwpotażetiowej i przepięciowej pĺzyłączanych sieci lub instalacji,

14) daĺe i infoĺmacje dotyczące sieci, niezbędne w celu doboru systemu ochrony

odponżeń'w instalacji lub sieci przyŁączaneeo podmiotu,

15) możliwości dostatczania eneĺgii elektryczne1 w warunkach odmiennych

od standatdowych.

Miejsce dostaĺczania eneĺgii elektrycznej dla podmiotőw ptzyŁączaĺych okĺeśla

CHEMAR S'Ä. w waĺunkach ptzyŁączetia.

CHEMAR S.A. wyda1e warunki ptzyŁączenla w następuj+cych teĺminach:

1) 30 dni od dnia zŁożeĺia wniosku o okĺeślenie warunków przyŁączeĺĺa przez

wnioskodawcę ptzyłączlĺego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym

IT.T,7,

r11.8.

Instrukcia Ruchu I Eksploatac ieci Dystrybucyjnef

Zawłieĺdzonej .4, f)
Sttoĺa76 zl43
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niż 1kV,
2) 150 dni od dnja zŁożenia wđosku o okĺeślenie warunkóuĺ ptzyŁączetia pt'zez

wnioskodawcę pnyłączaĺego do sieci o napięciu znamionowym :xĺyższym

niż 1kv.

II.1.9. !ľarunki przyŁączelia sąważĺe d'waLata od dnia ich doręczenia lub pzez okĺes ważności

umowy o pnyŁączeĺie.

il.1.10' 'Wtaz z okĺeślonymi Przez CHEMÄR S.Ä. waľunkami przyŁączeĺia

wnioskodawca otÍzymuje pĺojekt umowy o przyŁączeĺie do sieci.

il.1.11. Umowa o przyłączenie stanowi podstawę do tozpoczęciaprzez CHEMAR S.A.rcallzac)í

pr". pĺoj"Ĺtowych i budowlano-montażowychna zasadach okĺeślonych w tej umowie.

II'I.I2. Umowa o pnyŁączenie do sieci dystrybucýnej CHEMAR S.A. powinna

za'wíetać co najmniej:

1) stĺony zasĺlíet'ające umowę'

2) przedmiot umowy wynikajacy z waľunków przyŁączenia,

3) teĺmin rcalizac1i przyŁączetia,

4) wysoko ść, opłaty za pruyłączenie otaz sposób jei ĺegulowania,

5) miejsce rozgraniczenia własności sieci CHEMAR S.A. i instalacli

podmiotu ptzyŁączaĺego,

6)

7)

8)

za|łestobótniezbędnychptzyteahzacjiptzyłączeĺia,

wymaganla' dotyczącelokalizacji układu pomiatowo-tozliczeniowego i jego patametĺów,

warunki udostępnierua
ptzyłączaĺego 'u/ celu

przyŁączenia,

pĺzewidywany tetmin za'warcia

eneĺgii,
e)

10)

11)

lŻ)

planowane ilości enetgii elektrycznej pobietanej z sĺecĺ,

moc ptzyŁączetiową

ustaleđa doĘczące optacowania dokumentu ĺegulujacego zasady współpĺacy

ruchowej z CHEMAR S.A',

CHEMAR S.Ä. nieruchomości ĺa|eżącej do podmiotu

budowy lub ĺozbudowy sieci niezbędnej do reahzacji

13) odpowiedzialność stĺon za tiedottzymanie warunków umowy' a w szcaególności

za opőźnienie teĺminu reahzacjípÍac w stosunku do ustalonego w umowie,

14) okĺes obowiązywaĺĺaumowy i warunki jej tozsĺięana'

CHEMAR S.A' ma pÍawo do kontĺoh przyłączanych onz ptzyŁączonych do sieci

dysĘbucý rrej urządzćn' instalacji, sieci, układów pomiaĺowych i układów pomiaĺowo_

rázhźzenowych w zakĺesie spełnienia wymagań zavĺatĘch'u/ umo'tü/ach otaz

okĺeślonych w warunka ch pĺzyłączeĺia'

SzczegőŁowe zasady ptzeptowadzaĺia koĺtr'oli, o których mou/a w pkt' II'1'13,

ĺ"gol'J" usta'u/a Ptawo efleÍgetyczfLe or^z tozpotządzenia wykonawcze do niej.

rr.1.13.

umowy na podstauzie

II.1.14.

ci Dystrybucyinei

Zaťvłietdzoĺeil

któĺej nastąpi dostatczanie

Uchwała Zatządĺ ZUCh i AP "CHEMAIť' S.A' Nĺ
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il.l'15' Szczegőłowe warunki techniczne iakie powinny spełniać przyłączane do sieci dysftybucýnej

CHEMÁR S.A' utządzenia, instalacje i sieci, w ĺ.,.m jednostki wytwótcze, ol<teśIają

pkt' II'2. iII.4' onz załączn)lĺ do niniejsze1 IRiESDn'

II.1.16. PodmioĘ zz]iczoĺe do III, IV i VI gtupy przyłączeniowej, pzyłączlfle bezpośtednio

do .i".i o napięciu znamionowyĺr wyższym nlż 1 kv onz wyffiIőrcy nlezaLeżnĺe

od poziomu nipięcia sieci, opĺacowuja instĺukcje, o któtej -9*1w pkt.V.8, poďegajaca

.r"gód'.i"oir' z CHEMAR S'Ä' ptzedptzyłączetiem podmiotu do sieci'

I|.1.I7. Podmioty ubiegające się o pĺzyłączenie do sieci dysrybucyjnej C_HEMAR S.A.utządzeĺ,
instalacji i si".ňą zobowiązaĺe do pĺojektowania obiektów, utządzeil, instalacji i sieci

zgodná z powszechnie obowiązujacymĺ przepisami otazw opaĺciu

o otÍzym2ine warunki przyłączetia.

II.1' 18' \W celu umożliwienia wykonani a analiz stanu i tozwoju sieci dystrybucýnej CHEMÄR S'Ä',

wskazane przez ciĺBirĺłn S.Ä. podmioĘ ubiegajace sie o przyłączetie

ofaz prryią.rone do sieci dystĺybucýnej przekazują CHEMAR S'A'

dane okĺeślone w aÍt' 16 ust. 8 ustawy Pĺawo eneÍgetyczne'

II'1.19' Podmioty zaliczaĺedo III, IV iVI gfupy pnyŁączetiowej'ptzyłączonebezpośĺednio do sieci

dysĘbucyjnej CHEMAR S.A. są zobowiązane do spełnienia warunków technicznych

okĺeślonych przez opeÍ^tof^ CHEMAR S.A. w pĺzypadku zmiany mocy umownej lub

zmiany funkcjonowania linii bezpośĺedniego zastlatia odbioĺcy z sieci dysĘbucyjnei

opetatoĺa. Za zmiaĺę waľunków funkcjonowania sieci uzna1e się tównież ptzypadek

stworzenia możliwości pĺzepływu enetgii elektrycznej do sieci opeĺatoĺa liniami kablowymi

bezpośĺedni ego zasllania' ^w 
szczegő|ĺości w ptzypadku zabudowy pflez odbioĺcę bateĺii

kondensatotów do kompensacji mocy bietnei połączonej zliĺĺąbezpośtedniego zasilania' W

pĺzypadku zabudowy w/w batedi kondensatotów pľzed włączeniem lej do pĺacy ustalone

warunki zastlaĺúa ulegaja zmíanie, na żądanle opeĺatota, w ten sposób, iż z |lĺ'ljd

bezpośĺedni ego zasllaĺia zktőtąplanowane jestpflez odbioĺcę przyłączeĺie pĺojektowanej

bateĺii kondensato tőw Bĺĺot'zony jest odrębny punkt poboru eneĺü GPE)' Za skutki

niedoawolonego pĺzepływu eneĺgii pojemnościowej do sieci opeĺatoĺa

odpowiada odbiotca będący StÍoną odpowiedzialĺrą z^ ten ptzepły'ov eneĺgii'

II.1.20. W ptzypadku, gdy podmiot ubiegający się o pĺzyłączetie mikĺoinstalacji do sieci

dystrybucyjnej CHEMÄR S.Ä', jest przyłączoĺy do sieci jako odbiotca końcowy,

a moc zainsta1owaĺa mikĺoinstalacji, o ptzyłączeĺie której ubiega się ten podmiot,

nie jest większa nlż okĺeślona w wydanych warunkach pruyŁączeĺia,

ptzyŁączetie do sieci odbywa się na podstawie zgŁoszeĺiaptzyŁączetia mikĺoinstaIacji,

złożoĺego do CHEMAR S.Ä', po zainstalowaniu odpowiednich układów

zabezpíeczających i układu pomiatowo -tozllczeniosĺego' !7 innym pĺzypadku

przyŁączeĺĺe mikĺoinstalacji do sieci dystrybucylnej CHEMAR S'A' odbywa

się na podstawie umowy o pnyŁączenie do sieci'

I(oszt instalacji układu zabezpíeczajłcego i układu pomiarowo-tozliczeniowego ponosi

CHEMAR S.A.' Ptzyłączane mikĺoinstalacje muszą spełniać wymagania techniczne

i eksploatacyjne okĺeślone w aĺt.7a ust' 1. Ustawy onz niĺiejszej IRiESDn i IfuESD

oPent;f^nadtzędnego PGE Dystĺybucja S.Ä. CHEMAR S.A. publikuje na swojej stĺonie

InstĺukcjaRuchu IEksploata ieciDystrybucyinej

Zatłłietdzonej: ) r Uchwała Zaruądu ZUch i 'ĄP "CI{EM^R'' S'A' Nr
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intetnetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie wzőt zgŁoszenia ptzyŁączetia

mikĺoinstalacji do sieci dystĺybucyjnej CHEMAR S'A.. CHEMAR S.Ä' potwieĺdza złożetie

zgŁoszenia, odnotowując datę jego złożetia otaz dokonuje ptzyŁączelia do sieci

mikĺoinstalacji w teĺmiđe 30 dni od dokonania tego zýoszeĺia'

ILI.}I. Zgłoszetie' o którym mowa w punkcie II'7.2O', zawíeta w szczególności:

7) oznaczenie pođmiotu ubiegajacego się o pĺzyłączeĺie mikĺoinstalacji do sieci

dystrybucyj ĺe.1 otaz okĺeślenie rcđzaju i mocy mikĺoinstalacji'

2) lnÍoĺmlcje niezbędne do zapewnienia spełnienia ptzez milłoinstalacje wyma8ĺ;(l

technicznych i eksploatacyjnych, o których mowa w aÍt. 7a Ustawy,

3) rc dzaj mikĺoinstalac ji,

4) moc za]nstaLowaną elektryczĺą
5) moc znamionową falownika po stĺonie ÄC - \\r pÍzy9)adku pruyłączetia poptzez

falownik,
6) dane doĘczące Lokalizacjíobiektu w którym zainstalowano miktoinstalacj€,

7) dane techniczne za:nsta\owanej mikĺoinstalacji,

8) oświadczenie osoby dokonujacej instalacji mikĺoinstalacjĺ, o zainstalowaniu

mikĺoinstalacji zgodnie z ptzepisamiĺ zasadamiwiedzy technicznej oraz ĺ)tiejszą

IRiESDn.

II.L.22. Wytwóĺca eneĺgii elektĺycznej z ođĺa'wialnych źńdeŁ enetgii w mikĺoinstatacji'

będący:

1) pĺosumeÍltem,
2) pĺzedsiębioĺcą w tozumieniu ustawy z dnta 6 matca 2078 t. Ptawo

pĺzedsiębioĺców - zwaÍlej dalej ,,ustawą Ptawo pĺzedsiębioÍców"

pz.IJ.z2018Í','poz.646zpőźĺ.zmianami),infoĺmujeCHEMARS.A.
o teĺminie pnyłączeĺliamikĺoinstala c1i,Ioka|lzacjípĺzyŁączenia mikĺoinstalacji, rodzaju

odnawialne go źrődłz enetgii użytego w tej mikĺoinstalacji oÍaz mocy zainstalowanei

elektrycznei mikĺoinstalacji, ne pőźnej nż w tetmiđe 30 dđ przed dniem

planowanego ptzyŁączenia mikĺoinstalacji do sieci CHEMAR S.A..

II.L23. Wytwótca, o którym mowa w pkt' II.1,'22. infoĺmuje CHEMAR S.Ä' o:

1) zmiaĺĺe r.odzaju odnawialĺrego źrődŁa energii wżytego vz mikĺoinsta|acji lub jej mocy

zainsta1owĺĺej e1ektrycznej _ w tetminie 14 dni od dnia zmiaĺy tych danych;

2) zawieszeniu tĺwajacym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwarzznia

enetgii elektrycznej z odnawíalnych źńdeł eneĺgii w mikĺoinstalacji -
w teĺmiđe 45 dni od dnia za'wieszenia lub zakończeĺia wy$xĺatzaĺia energý

elektryczne j z odnasĺíatnych źtődeł eneĺgii w mikĺoinstalĺcji.

II.L24. Zapisőw pkt. II.7'22' tIL1'.23' nie stosuje się do wytwóĺców energii elektrycznej

wytwoÍzon e) zbiogazutolĺriczego w mikĺoinstzLacji,niebędących pĺosumentami

II.L25. 'V7ytwóĺca eneĺgii elektryczne j zbiogazĺĺolĺriczego w miktoinstalacjíbędący osobą

ftzyczĺąwpisaną do ewidencji ptoducentów, o któĺei mowa w pĺzepisach

ucyinei

Zarłlíetdzone1: -fu? Uchwała Zanądu ZUCh iAP "CI-IEMÄ
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zucH I AP ".HEMAR" s'A' 
operator systemu Dystrybucyjnego

o ktajowym systemie ewidencji pĺoducentów, ewidencji gospodaĺstw tolnych otaz

ewidencji wniosków o ptzyzĺanie płatności lub wytrvóĺca będący pzedsiębiotcą

w tozumieniu usta\ň/y Pĺawo pzedsiębiotców wykonujacY dzíaŁalnośô o któtej

mowa powyżej, ne pőźĺĺej rťrż na 30 dni przed dniem planowanego przy\ączetia

mikĺoinstalacji do sieci dystĺybucyjnej CHEMAR S.A', pisemnie infoľmuje

CHEMAR S'A. o planowanym tetminie jej pnyŁączenia, planowanej

Iokaltzacji onz rodzaju i mocy zalnstalowanej elektrycznei miktoinstalacii'

I]1126. '\X/ytwóĺca, o którym mowa w pkt. II'7.24 jest obowiązafly infotmować

CHEMAR S.A. o:

1) zmianle mocy zainsta\o,wanej elektrycznej mikĺoinstalacji _ w terminie 14 dni

od dnia zmiaĺy;
2) zasĺieszeniu tĺwajacym od 30 dni do 24 miesięcy lub zakończeniu wytwztzania

enetgii elektĺycznej w mikĺoinstalacji_ w teĺminie 45 dni od dnia za'wíeszenia

Iub zakończenia wytwatzania ener elektrycznej;

3) tetmiđe wytwoÍŻenia Po Í^z pierwszy eneĺgii

w mikĺoins talacji_ w teĺminie 14 dni od dnia jej sły*łotzenia

ÍI.I.27. Umowa o pnyłączenie stanowi podstawę đo ĺozpoczęcíapnez CHEMAR S.A.

reallzac)ĺ pru. pĺojektowych i budowlano-montażowych rLĺ- zasadach okteślonych

w tej umowĺe.

II.I.28. lJmowa o przyŁączenie do sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A' powinna

zawietać, co najmniej:

1) stĺony zasĺienjące umowę'

2) ptzedmiot umowy wynikaiacy z warunków ptzyŁączeĺia'

3) tetmin rcallzacJĺpruyŁączeli ,
4) wysokoś ć opŁaty zaptzyŁączenjrc otaz sposób jej ĺegulowania'

5) miejsce tozgraĺiczenia własności sieci CHEMAR S.A. i instalacji podmiotu

ptzyłączaĺego,
6) zaktes ĺob ót niezbędnych ptzy reallzacjí ptzyŁączetia,

7) wymagania d'oĘczące kokahzacji układu pomiatowo-tozl]czeniowego i lego

patametrów,
8) harmono gnm ptzyłączeĺia,
9) warunki udostępnienia CHEMAR S.A' nieruchomoścíĺa\eżącei do podmiotu

ptzyłączanego w celu budowy lub ĺozbudowy sieci niezbędnej đo rcahzacji

ptzyŁączelia,
10)pĺzewidywany tetmin zawatcia umowy' na odstawie któtei nastąpi dostatczanie

lub pobieĺanie enetgii,

1 1) planowane ilości eneĺgii elektĺyczne j wptow adzaĺej

elektĺycznej

I 2) mo c p rzyłączeniow ą,

13) ustalenia doĘczące opÍacou/ania dokumentu ĺegulujacego zasady współpĺacy

ruchowei z CHEMAR S.4.,

14) odpowi edzialność stÍofl z^ niedotĺzymanie watunków umowy, ä W szczególności

lnstnrkcia Ruchu I Eksoloataci7

Zatsłieĺdzonei. )
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zucH I AP ".HEMAR" s'A' 
operator systemu Dystrybucyjnego

za opőźnleĺĺe tetminu rcahzacjipÍac w stosunku do ustalonego w umowie,

15) okĺes obowiązywania umowy i warunki jej tozwięaĺia'

ILI.11' CHEMAR S.A. w zakĺesie pnyŁączaĺych otaz przyłączoĺych do sieci

dysĘbucyinej vządzeń, instalacji, sieci Ína pÍauio do kontĺoľ legalĺrości pobietania

i lľpĺowadz arda eĺetg1l' elektrycznej, kontĺoli układów pomiatowo-tozliczeniowych,

dottzymaĺia zawatĘch umów otaz ptawidłowości t'ozhczen'

II.1.30' SzczegőŁowe zzsađy pzeptowadzaniakonttoli, o których mowa w pkt' II'7'29, reguluje

ustav/a Pĺawo eĺetgetyczfle oÍ^z tozpotządzenia wykona-vĺcze do niej'

II.1'31. Szczegőłowe warunki techniczne jakie powinny spełniać pnyŁączane do sieci

dystryĹucy1nej CHEMÄR S.A. atządzenia, insta1acje i sieci, w tym jednostki

wy1vőtcze,okĺeślaja pkt. II'2. íIL4' oraz zaŁącznili do niniejsze1 IRiESDn.

II'1.32. Podmioty za\iczone do I, II, III i VI gfupy ptzyŁączeĺiowej, puyŁączane

bezpośtednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym nlż 7 kY otaz wyľĺióĺcy

ĺiezzleżtie od poziomu napięcia sieci z wyŁączeđem mikĺoinstalacji'

opĺacowuja instĺukcje, o któĺej mowa w pkt.V.9, podlegajaca uzgodnieniu

zCHEMARS.Ä'pnedpuyłączeriempođmiotudosieci.

IL1,.33' Podmioty ubiegające się o pnyłączeĺie do sieci dystrybucyjnej CHEMAR S'A'

utządzeń', instalacji i sieci są zobowiązaĺe do ptojektowania obiektów'

urządzei-l', instalacji i sieci zgodnie z povzszechnie obowiązującymi ptzepisami

otazwopaĺciuootÍzymaflewarunkiptzyŁączena.

IL1.34' \X/ celu umożliwienia wykonania anahz stanu i ĺozwoju sieci dystrybucyjnej

CHEMAR S.Ä., wskaz 
^ne 

ptzez CHEMÄR S.A' podmioĘ ubiegaiące się o ptzyŁączeĺie

of^z przyŁączone do sieci dystĺybucyjnej ptzekazujLCHEMAR S'A' dane okĺeślone

v/ aÍt. 16 ust. 8 ustawy Pĺawo eÍLeÍ9etyczfle'

TT.2.

TT.2.I,

zAsADY VZAJEMNEGo _PołĄczENIA sIEcI DYSTRYBUCYJNYCH
nÓŻxvcH oi,BnłľoRÓw sYsTEMlv DYsTRYBUcYJNYcH

Zasaőy wzajemnego poŁączetia sieci dystĺybucýnych. tőżĺych oSD są tegulowane

.r-o-"-i í' ,zg^đn^'" " op.ratoÍem systemu ptzesyłowego, w zakrcsie đotyczącyrn

kooĺdynowanej sieci 110 kV.

lJmowa, o której mowa uz pkt' II'2'1,, w zakĺesie poŁączetia sieci ĺóżnych

opetatotów systemów oSD powinna okĺeślać w szczególĺrości:

1) stĺony zawletające umowę'

Ż) pneđmiot umowyw.7nlkający z warunków ptzyŁączetia,

3) teĺmin rcallzac)í pnyłączeĺia,

4) wysokość opłaty za przyŁączetie i zasady roz|iczeíl,

rr.2.2.

Instrukcia Ruchu I Eksp|oatý

Zatvietdzonei' ffi?
$eci Dystrybucyinef
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ZUCH I AP,,CHEMAR,, S.A.
Operator System u DYstrybucYjnego

s) za|<tes i sposób wymiany danych i infotmacji w tĺakcie rcahzacji warunków

przyŁączeĺia,

zĺktesĺobótniezbędnychptzyreallzacjipnyŁączeĺia,

wymagaĺĺa đotyczące Lokahzacjí układu pomiatowo -tozliczeĺiowego i jego

paÍametÍów'

sposób kootdynacj i pnc wykonywanych ptzez stÍony,

teĺminy pĺzeprowađzania pĺób, odbiotów częściowych, ptób końcowych

i ostatecznego odbioru pruyŁączeĺia,

6)

7)

8)

e)

1 0) miej s ce toz grzticzenia pĺaw własno ś ci ptzyŁączaĺy ch sieci,

1l)wykaz osób lub komóĺek otgaruzacýnych upoważnionych pÍzez stÍony

do koordyn acji prac wynikaj acych z umowy,

12) odpowi eđzía]ĺość StÍon z^ niedotrzymanie warunków umovry' a w

zczegő!ĺoścí za opőźr|refľle teĺminu rcahzacji pÍac w stosunku do ustalonego

w umouzie,

13) okĺes obowiązywania umowy i warunki jej tozwĺęanla'

|L2.3' \ü/arunki poŁączetiaokĺeślająw szczególĺności:

1) moc przyŁączetiową

2) miejsca ptzyłączena sieci rőżnychoperatoĺów systemów dystĺybucýnych,

3) zakĺes niezbędnych zmianw sieci związaĺych z przyłączeniem,

4) miejsce zainstalowanta í rodzaj układów pomiarowo-tozliczeniowych,

5) waĺtości ptądów z\rr^Íć wielofazowych i jednofazowych dozíemnych oraz

.r^rőł íchwyłączania w punktachprzyŁączenia sieci u obydwu opetatoĺów,

6) miejsce za:nstaLowania i warunki współpĺacyEAZ,

7) vĺymagania w za:lłesie telemechaniki i łączĺości' w tym tansmisli danych

pomiarowych,

8) miejsce za:lĺstalowania, púametÍy Lp2'Í^bJry ot2lz warunki uzspółptacy

systemów stetowania dyspozytoĺskiego,

9) p odzíaŁ kompetencji w zakĺesie nadzoru dyspozpoĺskiego.

IL2.4. Infoĺmacje, o których rnowa w pkt. II.2,3), dotycząw szczegőlności wpływu ptzyłaczana

nowych podmiotów do sieci lub zmianywarunkóvz ptzyŁączeĺiaÍ7apÍacęsieciinnych oSD'
Zwięlĺe to jest ze zmianq.

1) pĺzepływów enetgii elektĺycznej na tĺansfoĺmatotach i liniach łączących siecitóżnych

operatoĺów,
2) poziomu mocy i ptądów zwaĺciowych,

3) pewności dostaw enetgii elektĺycznei,
4) sposobu tikwidacji Ptzefl\r i zakłőc:ń w dostawie eneĺgii elektľycznej.

IL2.5. okreśIone w umowie, o któĺej mo'u/a w pkt. II.z.7,ptóby i odbiory częściowe onz odbiőr

końcowy zreahzowaĺego przyłączeni^ ptzeptowadzaĺe są pÍzy udziale upoważnionych

pzedstawicieli stĺon, ktőte za'waľły umovzę'

rybucyinef

Zawłietdzonei: --aftp Uchwała Zauądu ZUch iÁP "CIJEMÁIť'S.Ä' Nĺ z dĺta 
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ZUCH I AP ..CHEMAR,, S.A.

II'2.6. !ťyniki prób i
w pĺotokołach

II.3.

rI.3.1.

II.3.1.1.

rr.3.1.2.

OPerator SYstemu DYstrybucYjnego

odbiorów, o których mowa w pkt. IL2'5, są potwiefdzane pÍzez sttony

z pflepÍo\rrzdzetia pĺób i odbioĺów.

ZASADY oDŁĄczANIA, wSTRzYIvtYwANIA oRAz wzNowIENIA
DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Zasaďy odłączania

Zasady odŁączaĺia podmiotów od sieci dystĺybucy;nej CHEMÄR S'Ä' okĺeślone

w .'ini.jszym rozdiia\e obowtązują C H E M A R S.A' onz podmioty odłączaĺe'

CHEMÄR S.Ä. może ođŁączyć podmioty od sieci dystrybucýnej CHEMAR S.A.

w ptzypadku łącznego spełnienia niżej wymienionych warunków:

a) złożetiaprzez podmiot wniosku o ođłączeĺie od sieci dystrybucyinej'

b) rczsĺięania lub wygaśnięcia umoÍwy o świadczenie usług dystrybucji lub

umowy kompleksowej.

\Wniosek o odłączelie od sieci dystrybucýnej CHEMAR S.A. składany

pnez podmiot zawíetz w szczególności:

a) miejsca pruyŁączeĺia lrząđzeń',instalacji lub sieci, których doĘczy odŁączetie,

b) puyczyĺę odŁączelia,

c) pÍoponowany termin odŁączeĺia.

CHEMAR S.A' ustala termin odŁączeĺiapodmiotu od sieci dystrybucýnej CHEMAR S.A',

uwzględniający technic zĺe możilivłości těahzacji pĺocesu odŁączeĺia podmiotu' odŁączaĺy

podňriot jest zasĺiadamiaĺy przez CHEMAR S.A' o dacie odŁączelia,

w teĺminie nie ktőtszym' ĺĺż 14 dni od d^ł planowanego odŁączelia'

n(/ ww. zawiadomieniu ôHBuĺn S.Ä. infoĺmuie podmiot o zasadac1l

ponownegopĺzyłączenadosiecioktórychmowawpkt.II'3.1',6.

CHEMAR S.A. dokonuje zmiaĺw ukŁadziesieci dystrybucyjnej umożliwiajacych odłączenie

podmiotu od sieci. Podmiot odŁączaĺy od sieci dystĺybucýnej

CHEMAR S.A. uzgadĺia z CHEM/ R S.A. tÍyb, teĺminy otaz warunki

niezbędnej pĺzebrrd"owy lub likwidacji majątku sieciowego będącego

własnością pod-ioto, 
' 

wynikaiace z odŁączenia od sieci dystrybucýnej'

Ponowne przyłączeĺie podmiotu do sieci dystrybucynej Chemar S'A' odbywa się na

zasadach okĺeślonych w pkt.Il.1'

Z as aďy vls tf zymyw arria otaz wznowienia dostaÍcz ania enetgii elektryczne j

CHEMAR S.A. może wstfzymać dostaľczanie eneĺgii elektrycznel

podmiotom pruy\ączoĺ,1m áo sieci dystrybucýnej CHEMAR S.Ä' bez niosku podmiotu,

ä il" - wyniku pĺzepĺowadzenia konftoli, o któĺej mov/a

w pkt'Il.1.13, CHEMAR S.A. sťvĺietdzi,że'.

a) instalacja zĺa)dująca się u odbioÍCy sĺ\rat'zlbezpośĺednie zagrożetie dla życia, zdtowia

albo śtodowiska,

rI.3. 1 .3.

rr.3.1.4.

II.3. 1 .5.

II.3.1.6.

I|.3.Ż.

rr.3.2.L

ucYinei

Zatxĺietdzonei: lt T) Uchwała 'Zaĺządllzuch i AP "CI_IEM^R'' S'A' Nr z dnia 

-2MŁr_

SttoĺaŁ3 zt43

;Uł olĺ .)'p\p ('



ZUCH IAP .,CHEMAR" S.A.

rr.3.2.2.

Operator SYstemu DYstrybucYjnego

b) nastąpił nielegalĺry pobóĺ eneĺgii elektĺycznej.

CHEMAR S.A. może wstÍzym2ić, dostarczanie energii elektrycznejw przypadku, gdy

odbiotca zwleka z zapłatą za pobaną energĘ elekttyczną albo świadczone usługi co

najmniej 30 dni po upływie teĺminu płatności.

CHEMAR S.A. może vistÍzymać dostaĺczanie eneĺgii elektĺycznejw ptzypadku, gdy

podmiot nie dostosował utządzeń i instalacji do zmienionego napięcia zastlania,

podwyższonego poziomu ptądów zsĺat'cia lub zmianie innychwatunków funkcjonowania

sieci pomimo upĺzedniego powiadomienia na piśmie'

6HEMAR S.A. bezzwłoczĺie wzna'wia đostarczanie enetgii elektrycznej wstÍzymane'

z powodów, o których mowa w pkt.Il.3.2.7 a) oĺaz pkt'Il.3.2.3., jeżell ustaną PÍzyczyfly
uzasadtiające wstÍzymanie j e1 dostarczania.

Ponowne wznowienie dostarczanja eneĺgii elektĺycznej do podmiotu, u któĺego

w wyniku ptzeprowĺdzoĺej kontĺoli stwietdzono ptzypad|ĺ opisane w

pt<t.ĺ'd.z.ĺu; , możě być uza\eżĺioĺe od zmiaĺy \oka|izacji układu pomiatowo-

tozhczeĺiow e1o ot^z poĘcia PÍzez teÍ7podmiot kosztów pĺzebudowy ptzyłącza'

yYMAGANIIA TECHNI62NE DLA SIE6I, URzĄDzEŃ oDBIoRcÓw,
o RAz UKłÁD Ów I sYsT EMow P oMIARowo-RozLIcZENI owYcH

Wymagania ogólne

PrzyŁączane do sieci dystľybucýnych CHEMAR S.A. vrządzenia, instalacje

i siáci'podmiotów ubiega jących śię 
"'fńyłą.zeĺie,musŻą 

spełniać wymagania techniczne i
eks plo atacý ĺe zap ew ĺiaj1ce'.

1 ) bezpieczeństwo funkcj onowania systemu elektĺoeneĺgetycznego'

2) zabezpieczenfe systemu elektľoenetgetyczl\ego ptzed uszkodzeniami
' 

.po*ädo*an1rmi niewłaściw4.pracąprzyłączoĺychvządzeń'' instalacji i sieci,

3) zabezpieczenie pnyŁączonych utządzeĺ, instalacii i sieci przed uszkodzeniami
' 

- prłyp^dku avraĺii ír'b -pľowa dzetia ograniczeĺw pobotze lub dostarczatiu eĺergid'

4) dotzymanie w miejscu ptzyŁączeĺia atządzeíl, instalacji i sieci PaÍametÍów

iakościowych enetgii,

5) spełnianie wymagańw zakĺesie ochtony środowiska, okĺeślonych w odtębnych

ptzepisach,

6) możliwość dokonywalia pomizľów wielkości i patamettów niezbędnych

do ptowadzenia ruchu sieci otaz tozhczeil

TJrządzeĺia, instalacje i sieci, o których mov/a w pkt' II'4J"7', muszą spełniać także

wymaganla okĺeślone w odĺębnych ptzepisach, w szczegőLności pĺzepisach: pÍawa

bodo-1"rr"go, o ochtonie pĺzeciwpotażeniowej, o ochĺonie przecíulptzepięciowej,

o ochtonie-p rueciwpożaĺowej, o systemie oceny zgodności otalz w pĺzepisach đotyczących

technolo gii slyĺlĺ atzatia eneĺgii'

i ię o przyŁączenie otaz podmiotów

ci nie moga wptowadzać do sieci

te ektrycznejpowyżej doplszczalnych poziomów

okĺeślonych w warunkach ptzyŁączeĺĺa í/Iub pkt'VIII.3., powodujacych pogoĺszenie

p"r^-"*ó* jakościowych eneĺgĺ elektrycznej okĺeślonych odpowiednio w tozporuądzetiu

rr.3.2.3.

rr.3.2.4.

rr.3.2.5.

TT.4.

II.4.1.

rr.4.1.1.

1r.4.1.2.

r14.1.3.

lnstĺukcjaRuchuIEksploata e1Pľstrľbucľinei
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zucH I AP ".HEMAR" s'A' 
operator systemu Dystrybucyjnego

wydanym na podstawie delegacji zawafiej w ustawie Ptauzo efleÍ1etyczÍLe lub w umowie o

świadczenie ,'.łog dystrybuč;i lub umowie kompleksowei lub zawatĘch w pkt.VIII.1' i
ILI. 1 9. niniejszei IRiESDn.

I|.4.l.4. Jeżeľ uĺ dacie wejścíaw życieniniejszei IfuESDn utządzenia,instalacje lub sieci pĺzyłączoĺe
do sieci nie spełniają vĺymagarl technjcznych, o których mowawniniejszej IfuESDn,

wówczas q'm"g"ni" techniczĺre stawiane tym wządzeniom, instalacjom lub sieciom,

muszą zost2ć. spełnione po pÍzepÍowadzoĺej modetlizacjí,

rr.4.2.

ÍI.4.2.I.

Wymagania techniczne dla utządzehrinstalacii i sieci odbioĺców

IJnądzetia' instalacje i sieci pnyŁączoĺe đo sieci 110 kV, SN i nN muszą być

ptzýstosowane do warunkőw zwarcíowych w miejscu ich przyŁączenia do sieci

dystĺybucýnej CHEMAR S.A.

CHEMAR S.A. okĺeśla warunki stosowania elektĺoenetgetyczfLej automaryki

zabezpieczeniowej pÍzez podmioty przyłączone do sieci SN i nN'

\ĺymagaĺĺa techniczne ďa jednos

w pkt II'4.2.1'' są ustalane

z u'wzg\ędnieniem szczegőŁoslych
wyĺwótczych puyŁączoĺych do

-' nir'í"1."y- tozdziale oÍ^z Załączĺiku nf 1 do IRiESDn'

Wymagaĺta'techniczne ďa jednostek wytwóĺczych, o których mowa w pkt II'4.3.2'

obejmują w za\eżĺości od pottzeb,wymagatiaw zakĺesie:

a) układów wzbudzenia,
b) układów regulacji napięcia,

cj sposobów šrykorryri^ńa układów grupowej ĺegulacji napíęciaiednostek lľytrvótczych

(ÄRNE)'
ä) systemów elekttoeneĺ geĘczĺej automatyki zabezpieczeniowej,

e) vządzeĺ ĺegulacji pierwotnej,

Ą cz^ső* rozruchu i minimalĺrejhczby ľozruchów w ciągu ĺoku,

g) ograĺczników maksymalnych pĺądów sto1ana i wiĺnika,

ľ'; ňzľ-"ści synchĺo ĺĺzacjĺj ednostki wytwórczej z síecią

í) wywłarzanych mocy czynĺych i bieĺnych,
j) wyposażenia linii blokowych w układy automatyki'

\Wymagania techniczne w zaktesĺe B^Z, ďa jednostek wyľwóĺczych

pr'zyŁ{czoĺych do sieci SN i nN, okĺeślone są w pkt II'4'3'

Wymagania techniczne dla ukľadów elektroenergetycznei automatyki

z ab ezpíe cze niowe i i utządz eń ws p ółpf a cui ących

Wymagania ogólne

!7ymagania zawarte w niniejszym rczdziale doĘczą tząőzeĺ i układów EAZ w

obiektách budowanyclr,, .rynÁyěh i modeĺnizouranych, w q/m obiektów podmiotów

p tzyŁączany ch í p rzyłączonych.

rr.4.2.2.

rr.4.2.3.

tr.4.2.4.

rr.4.2.5.

II.4.3.

TT,4.3,1.

Ir.4.3.1.1.

IL4.3.|.2. Układy i vrządzenia BAZ powinny

Za|łłietdzoĺe1:

CHEMAR S.A. Układy í wtządzetia

,1 W Uchwała Zaĺządu zuch i ÁP "CHEMAIť' S'A' Nĺ

spełniać szczegőŁovĺe wymagania okĺeśIone ptzez

ÉAZ powinny być na etapie ptojektów wstępnych

z dnt^ 

-zu
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zucH I AP ".HEMAR" s'A' 
operator systemu Dystrybucyjnego

techđczno-montażowych uzgadnlane i zawĺietdzafle PÍzez CHEMAR S.A.

IJnądzeĺia i elementy stosowane w EAZ otaz utządzena í układy współptacujace

z EAZ powinny być wykonane zgodnie z aktualĺrymi noĺmami, a ieśli w danym zakĺesie

brak noim, nalězy kotzystać z akualnej vriedzy technicznei . Zgodność ta powinna być

potwietdzona odpowiednimi dokumentami'

II'4.3.l.3. Czasy dziaŁana układów EAZ maszą spełniać wymagania aktualnego t'ozporuądzeĺia

dotyczącego funkcj onowania systemu elektĺoenet getyczne$o.

II.4'3.L4. lwarunki ptzyŁączena wydawane podmiotom pnyłączanym do sieci powinny za'wtetać

rcdzaj i o.ytoo-"ĺĺe z^L.zpieczeĺ, daĺe znamionowe' warunki współpĺacy, otaz jnĺe

niezbédne 
'*ym"g"ni" 

w zakĺesie elektĺoeneĺgeqczĺej automatyki zabezpíeczeniowej i
systemowei.

II.4.3.1'5. CHEMAR S.Ä' okĺeśta warunki stosowania EAZprzez podmioty ptzyŁączoĺe do sieci

dystĺybucýnej.

II.4.3.1,'6. CHEMAR S.A. dokonuje kooĺdynacji stacjach podmiotów

ptzyŁączaĺych ĺ przyłączony.h. Podmi akt:łalizacli danych o

wnlosażeniu w układy E'łĺZ w takcie obiektu w ptzypadku

każdorazow ej icln zmiaĺy

IL4.3.I.7. EAz powinna zapewĺiać odpowiednią szybkość dziaŁatia, czułość w

-ykr7*uł" zakŁőceń.,wybióľczość, selektywn ość oraz niezawodność.

II'4.3'1.8. Nastawy EAZ-, powinny zapewĺiać jak najkĺótsze czusy wyŁączaĺia zakŁőceí ptzy

""p.-'ri.oi., 
oápä**a-"; 'ooybioĺ.zości i selektywności wyłąc zeń. Zabnria się wydłużania

czasőw ajecych ĺa wyŁączetie p

potrzeb i odstĺojenia od stanów

łjawisk łarĺami'\W celu zapewĺi
stopniowanie nastaw czasowych zabezpieczeń co 0,3 0,5 s. Ptzy stosowaniu

zabezpieczeń cyftowych zaleca się wartość 0,3 s'

ĺI.4.3.l.9. Należy tak dobietać zabezpíeczenja i ich nastawy, 
^by 

każde zabezpieczenie było

,"".ńo*"r, e pÍzez zabezpĺeĹzenia sąsiednich elementów systemu elekttoenergetycznego'

Wymaganie ábowiązuje także wówczas, gdy w danym punkcie iest zainstalowane

zzbezpieczenie podstawowe i ĺeuerwowe'

II.4.3.1.10. Zabezpieczeĺia podstawowe i Íezefv/owe powinny współpĺacować z

odaziälĺrymĺ: obwoáumi pomiatowymi pądowymi i napięciowymi, obwodami napięcia

p omo cnicz ego, s teÍow rĺćzyrrĺ oraz' obwo d ami wyŁączajacymt (cewkami wyŁączającymi)'

Jeżeh w IRiESD mowa i"st o zabezpĺeczeniu podstawoĘm i tezerwowyn, to ĺozumie
- 

się przez to dwa oddzielne i ĺiezaLeżĺe utządzeĺia'

II.4.3'1.11. ŹńdŁa napięcia pomocniczego (bateĺie akumulatoĺów) w obiektach wyposażonych w

EAZ powinĺy pny btaku innžgo'zasilalia zapewniać ich PÍacę w czasíe nie kótszym niż

8 godzin'

II.4.3.L|2. !(/ niniejszym rozdzialepodano wymagania minimalne. W poszczególnych urządzeĺiach

lub polach można stoJować doáatkówe zzbezpíeczeĺĺa dziaŁające na wyłączenie lub

"ygnällr^.je, 
np. wynikające z konstľukcji rozdzíeLĺicy lub innych zabezpieczanych

elementów.

ZaNłietdzonei: 4 ? Uchwała Zanąd,lZUCbiAP "CFIEMAR'' S'Á' Nr

Suona26 zt43
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ZUCH I AP .,CHEMAR,, S.A.

I|.4.3.2. Wymagania ďlattansfotmatoľów

IL4.3.2.I. Transfoĺmatofy mocy dwu- i wielouzwojeniowe 110 kV/SN/SN powinny być wn>osażone

w:

ĺ) zabezpieczenja od skutków zwatć wewnętĺznych w ttĺnsformatotze i ĺa

-yp'o*"a"eniach (nadpĺądowe zwatciowe, a d|a ffansfotmatotów o mocy powyżej 5

MVA różnicowe),

2) zabezpíeczenjn od skutków zwatć zewflętÍzrlych nadprądowe zsĺĺŁoczne po każdej

stĺonie,

3) zabezpieczenia ptzeciýeĺĺowe po każđej stĺonie (ttansformatory dwuuzwojeniowe

można zabezpieczać rylko po jednej stĺonie),

4) zĺbezpieczenjn Íabryczĺe ftansfotmatotów: dwustopniowe ternpeÍatutowe i

g^roio-prrepływowe k adzi, gazowo-podmuch owe ptzeŁącznjka zaczepów oĺaz inne

ptz euĺídziane pÍz ez p to ducenta'

'W stosunku do zabezpieczenjaľóżnicowego obowiązuje zapis punktu II'4'5'1'10'

zwatcia wev/nętÍŻne powinny dzíaŁać ĺa

ab ezpíeczetie ptzeciýeniowe może đziałać

na sygnahzacie.

Dla tĺansfoĺmatoĺów ptacujacych zuziemioĺr1mpunktem neutĺalnyn stÍony 110kv zaleca

się stosowa ĺĺe zabezpi."r.i^'n^dptądowegozieÁĺozuĺatciowego, dzíałajacego w opaĺciu

o pomiaľ ptądu płynącego pruez punktneutĺalny'

\W sieciach z punktem neutĺaln)rm

ffansfotmatoĺów w1lposażać' 'w ze
doziemnych działające na'wyŁącze

110 kV zabezpieczaĺego tĺansfot
zabezpieczeni" äa skutkěw z:watć, doziemnych może dzíałać ĺa sygĺalaac1e'

II.4.3'z.2'Tĺansfotmatory SN/SN i SN/nN o mocy większej niż 1000 kVA posiadaj+ce wyłącznik

przyĺajmĺĺej po stĺon_ie wyższego napięcia wyposaża się w (zapisy nie dotyczą

ttansfoĺmatotówwspółpĺacujacychzlednostkamiwytwóĺczymi):

I)zabezpieczeĺiaodskutkówzwatćwewnęttznych\I/ttansfotmatotze
í ĺa wypĺowadzeđach (nadptądowe zwarciowe, z dLa tĺansformatoĺów

o mocy powyżej 5 MVA ľóżnicowe),

2) zabezpieczetia od skutków z:watć zewflętÍzÍlych nadprądowe zwłoczne Po każde1

sttonie,

3) zabezpieczetia ptzeciýenlowe po każde) sttonie (tĺansfoĺmatory dwuuzwojeniowe

można zabezpĺeczać rylko po jednej stĺonie),

4) zabezpieczenia fabryczne ttansfotmatoĺów: dwustopniowe tempeÍatutowe i
g^)o*o-prrepływowe kadzi oÍaz gazowo-podmuchowe przeŁączĺlika

zaczepőw.

Za\eca si€, ĺby Í7ź- wyŁączeĺie działały tőwtĺeż wybĺane zabezpieczeĺia

f abryczĺe'ZabezpieszenieptzeciýeniowemożedziaŁaćĺasygnallzacje'

Operator Systemu DYstrybucYinego

Zatsłietdzonej: ) D Uchwała Zarządu ZUch i AP "CFIEMÁľ'
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ZUCH IAP "CHEMAR" S.A.

II.4.3.3. Vymagania ďla sieci SN

II.4.3.3.1. Wynragania ogólne

IL4.3'3.1.1. Jeśli w IfuESDn nie okĺeślon o inaczej, zabezpieczenia w sieci SN działają nawyŁączeĺie.

DziaŁanle 17a sygnahzacje jest możliure tylko v/ przypadku zabezpíeczeil

ziemĺoz:watciowych otaz zabezpieczeń napięciowych w polu pomiaru napięcia.

IL4'3.3'1.2. Za\eca się stosowanie dla zabezpíeczeń nadprądowych zwLoczĺych od skutkőw zwarć

międzyÍazowych następujacych wafiości współczynników czułości:

1) 1,5 dLa zabezpíeczeit podstawowych,

2) 7,2 đIa zabezpĺeczeíl' ĺezeĺwowych.

II.4'3.3.1'.3' PruyŁączetie źńdeŁ wytwóĺczych do sieci SN wymaga dostosowania automatyki

LR!y, SZR i zabezpieczeĺia szyĺ rozdzíelti SN zasila!ącą tę sieć SN do nowych

warunków pÍacy.

II.4.3.4.. W;rmagania dta pól transfoÍmatofów potzeb własnych

II.4.3.4.I. PoIa potzeb własnych powinny być wyposażone w następujące układy BAZ:

l)zabezpieczeĺie rcag,Ąące rLa z;uĺatcía wewnętÍzne w tÍaÍsfottnatoÍze

i na wypĺowadzeriach,

2) zab ezpieczenie nadpĺądow e zwłoczne o d skutków zw atć zesĺ nęttzĺy ch,

3) zabezpieczenia fabryczĺe tĺansfoĺmatota'

Operator Systemu DYstrybucYjnego

II.4.3.5. Wymagania dlabaterii kondensatotów do kompensacii mocy biernej

II.4.3.5.1. Pola bateĺii kondensatotóuz wnlosaża się w:

1) zabezpieczenja nadpĺądovĺe zsĺŁoczĺe od skutków ptzecíýeő, zabezpíeczenie musi

- kĺjrt"ti.rm dziaŁinla kotzystać z waĺtości skutecznej ptądu lub w inny sposób

uwzględniać *pły* wyższych hatmonicznych,

2) zabezpĺeczenje nadpĺądovr e bezzwłoczne,

3) zab ezpíecz enie o d skutków zlxĺ atć wewnętĺznych,

4) zab ezpiecz eĺljra nadnapięciowe.

II'4.3.5.2. Zabudowaĺe baterie kondensatotów w liniach kablowych bezpośtedniego

zastlatiaz sieci dystĺybucyjnej opeĺatota CHEMAR S.A. winny spełniać wymagann

okĺeslone w pkt II'1'19' niniejszej insrukcji'

II.4.3,5.3. Išĺżde wyłączĺĺe pola SN Úansfoĺmatota 110 kv/SN musi skutkować

wyŁącz etiem wył ąc znika p ola baterii konden s atotów'

I nstĺu kc j a Ruch u I Bksploĺtacy',fie ci Dys trybucyj ne j

Zĺwłíetdzonei: ) 7F Uchwała ZaĺządĺZuch i AP "CHEMÁľ' S'A. Nĺ z dnia \19r
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ZUCH I AP,,CHEMAR,, S.A.
Operator SYstemu DYstrybucYjnego

II.4.3.6. Wymaganiaď|ałącznikówszyn

II.4.3.6.1. Łączĺlilĺ szyn SN w1posaża się w następujące zabezpíeczenia działające

ĺa wyŁączetie własnego wyłącznlka:

1) zabezpíeczenie nadpĺądowe ŻwłocŻne,

2) zabezpieczenie nadpĺądowe zwatci owe dzíaŁające Ptzy załączeĺill pola Łącztfüa szyfl fla

,*^rćí" (zabezpieczenie ma być aktywne do 10 s po załączetillwyŁącznika),

II.4.3.l. Wymagania d|a pól pomiaru napięcia

II.4.3.7'I. Pola pomiaru napięcia 'w rczdzíe|liach SN w stacjach 110 kV/SN powinnybyć
wyposażon e sĺ őziaŁajace na sygnalizację zabezpieczeĺia teagające na:

1) zanik, obniżenie lub wztost napięcia na szynach SN, kontĺolowane majabyć napíęcla

pĺzewodow e, a zabezpieczenie ma zadziaŁać, gdy nastąpi wztost lub obniżenie

jednego z tich,

2) z:watcía doziemne w ptzyłączonej sieci SN,

II.4.3.8. Wybtane zagaďníeĺia eksploataciiEAľZ

II'4.3.8.1. CHEMÄR S.A' ptowadzi eksploatację układővĺ BAZ zgodnie z zasadami okĺeślonymi

w niniejszej utiBso'' otaz 'w opaĺciu o szczegőŁosĺe instrukcje eksploatacji sieci,

instalac ji,grup'ltządzeńlubposzczegőlnychutządzeĺ'

|I.4.3.8.2. Podmioty przyłączone do
zobowíęane_ .á a" eksploat
w sposób ĺĺe zag'ażĺjący bezpĺecz

^ RJm samym ltÍzymywaĺia tyc

W odniesieniu do EAZbez uzgodnienia z CHEMAR
S'A' w szczegőlności podmiotom qrm zabrutia się:

1) odstawiatia z pracy utządzeń lub ich części,

2) wymiaĺy utządzeil,na posiadające inne p^Íametry i właściwości,

3) zmiany nastaw i sposobu dzíaŁana'

II.4.3.8'3. CHEMÄR S'A. może zażądać od podmiotllptzyŁączonego do sieci wglądu w dokumentację

eksploatacýną potlxĺierdzď1łc+ teĺminowość i zakĺes ptouzadzonych pĺac

ek.plo"t"cyjny.h F'Az, których stan techniczny może mieć wpływ na ptacę sieci

dystrybucYnej'

II.4.3.8.4. Pruýecie do eksploatacji utządzeń, BAZ nowych i modeĺnizowanych następuje Po
przepĺowadzeniu pĺób'i pomiaĺów oÍaz Stu/ieÍdzeniu spełnienia warunków okľeślonych w

ninie1sze| instrukci, - ,i-^rty.h umowach ,atakžewarunków zalsĺartych w dokumentacji

pĺojektowej i fabryczĺej. Pĺzýmowane do eksploatacjíwtządzeĺia, instalacje i sieciw

za1eżĺoścíád poo".b, powrnnyposiadać wym^ganądokumentaciQ prawnąi techniczną.

II.4.3.8.5. Podczas oględzin vtządzeń sieci dystĺybucýnej CHEMAR S'A' podle1ają im

utządzetia

II.4' 3. 8.6. \Wymagania dla j ednostek wytwórc zych w zalłesíe F'AZ

Instrukcfa Ruchu I EksPl

Zaĺuieĺdzonej:

trybucYinej

ćą,%/ l/

tőwĺrież
EAZ,
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ZUCH IAP "CHEMAR,,S.A.

II.4. 3. 8. 6. 1 Zabraĺia síę pruyŁączaĺia jednostek wynvó rczy ch w1losażonych wyłącznie

w 21p^r^ty instalacyjne np. bezpieczniki topikove czy wyłączniki nadmiatowe

ĺieza\eżtie od mocy osiągalĺrej i miejsce pruyŁączetia'

I|.4.3.6.8.2 !7szystkie zĺbezpíeczenia iednostek wyľwóĺczych pracujących w sieci tójfazowej

powinny powodować ich tłőjÍazowe wyłączenie'

II.4'3.8.6'3 Jednostki wytwóĺcze, dta których miejscem pt'zyŁączetia iest sieć nN,

powinny być wyposażone w:

7) zĺb ezpieczeĺia nadpĺądowe,
2) zabezpíeczenja pod- i nadnapięciowe,

3) zabezpieczenie od pĺacy niepełnofazowej'

II.4.3.8.7. CHEMAR S.A. decyduje o potÍzebie wyposażenia jednostek wyľwótczych

lub linii w inne zabezpíeczenia, popĺawiającebezpieczeństwo pĺacy sieci'

II.4.3'8'8. Nastawy E'AZ jedĺostek wytwó tczychpowinny być uzgodnione z CHEMAR S'A'

Iub Przez niego ustalone.

II' 4. 3. 8. 9. J ednos tki wytwóĺcz e ptzyŁączone p opÍzez tĺans foĺmatory nN / SN

II'4'3.8'9.1. Jeśli w skład jednostki wyt,wőrczej wchodzi tĺansfoĺmatot nN/SN ĺiezależtie

odŁącznlka po sttonie nN musi być, zaiĺstalowany wyłącznik po stĺonie SN'

II.4.3.8.g.2' Jednostki wytwóĺcze z gefleratotami synchĺonicznymi pncujLce synchtonicznie

z síecíą^orLąoyć wypoJażone w synchľonizatory lub lnĺeutządzenie umożliwiające

właściwe łączenie z síecíą'

IL4.3.8.g.3. lub obniżeniu acujacej powodujacym

ää:fi:" .i:1,ä'-ä"
zakŁőceĺia'

II'4.3'8.9'4. Jednostki wytsĺőrcze o mocy osĘalnej do 100 kVÄ powinny mieć następu'ące

zabezpieczeĺia:
1) nadptądowe z;włoczĺe,
2) nadpĺądowe zwaĺciowe,
3) nad- i podnapięciowe'
4) od wziostu pĺędkości obĺotowej lub nadczęstotliwościowe,

5) ziemnozwaĺciowe ŻeÍowonapięciowe'

II.4'3.8.9.5. Jednostki wyĺwóĺcze o mocy osiągalnej powyżej 100 kVA powinny mieć następujące

zabezpieczeĺia:
1) naápądowe od skutków zwatć między fazowych zwło czĺe í f \ub zwatciowe,

2) nad- i podnapięciowe,
3) nad- i podczęstotliwościowe,
4) zíemĺozwatciowe.

Operator Systemu DYstrybucYjnego
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II.4.3.8.9.6. CHEMAR S.A. może zdecydować o potĺzebie stosowania zabezpieczeń'
tóżnicowoptądowych d|a poszczególnych todzajőw jednostek wytwórczych.

II'4.3.8.9.7. Zabezpíeczenia do ochĺony ptzed skutkami obnDenia lub wztostu napięcia muszą być
wykonane tőjfazowo. Jeśh zabezpieczenie jest zainstalowane po sttonie nN,
to powinno zađziaŁać po wzroście lub obniżeniu jednego lub więcej napięć
fazowych.Jeśli jest zainstalowane po sttonie SN, to powinno zadziaŁać po wztoście lub
obniżeniu jednego lub więcej napięć pzewodowych.

II.4.3'8'9.8' Składowa zeÍow^ ĺapíęcia đIa zabezpieczen ziemĺoz:waĺciolľych musi być mierzoĺa
po stĺonie SN.

II'4.3.8.9.9. Jednostki wywĺótcze współpĺacujące z falownikami, optőcz zabezpieczeń'

wykonanych zgodnie z pkt' od II.4.3.8'7. do II.4.3.8.9' , powinny być
wyposażone w utządzetia pozwzLającena konttolowanieiutĺzymywaĺiezadanych
pafametÍów j akościowych eneĺgii elektrycznej.

tI.4,4. Wymagania techniczne dla układów i systemów pomiafowo'tozliczeÍ]iowych

II.4.4.1. Wymaganiaogólne

I|4.4.I1.Wymagania techniczne dla układów pomiatowo-rozhczeĺiowychotaz układów pomiaĺowo-
kontĺolnych, zwaĺych dalej v/spó]nie tőwnież układami pomiatowymi, okĺeślone

w niniejszej IfuESDn obowiązują z dniem jej wejścia'w życíe w ptzypadkach:

a) układów pomiatowych nowobudowanych i modetnizowanych,

b) układów pomiatowych zainstalowanych u URD będących wpwótcami lub

odbiorcami, ktőtzy po wejściu w życie niniejszej IRiESDn będą chcieli skoĺzystać

z pra'w a wyb otu sPtzedawcY,

c) układów pomiatowych zainstalowanych u URD będących wytwórcami lub

odbioľcami, ktőtzy po wejściu w życíe niniejszej IRiESDn będą chcieli skozystać
z pÍz.wa rczdzieleĺia umów kompleksowych i świadczenia usług na podstawie dwóch
o&ębnych umów sprzedaży i dystrybucji enetgii elektrycznej'

obowiązek dostosowania układów pomiarowych do wymagań za'watĘch

w niniejszej IRiESDn spocŻywa na ich właścicielu.

odbiotca, który jest właścicielem układu pomiatowo-tozliczeniowego' chcący skoĺzystać

z PÍzľwawyboĺu sptzedawcy \ub t'ozdzĺelenia umów kompleksowych dostosowuje układ
pomiatowo-tozliczeniolľy do wymagań okĺeślonych w t'ozpotządzeniu Ministra
Gospodatki z dĺĺa 4 maja 2007 t'. w Ęrawie sącąegółou1ch warmkĺjw funkgonowania sjlstemu

e le ktro e n e ľge fl C <ll w oÍLz w niniej s zej IRiESD n'

Układ pomiatowo-toz|lczeniowy nie będący własnością CHEMAR S'A., powinien

spełniać powyższe wymagania pned dniem zŁożenia wđosku, o któĺ/m mowa w pkt.

6.2.3. IJkład pomiaĺowo-tozliczeniowy będący własnoścĘ CHEMAR S.A' powinien

spełniać powyższewymagaĺĺaĺadzíenzmiaĺy sprzedawcy lub dzień tozdzíeteĺia umowy

kompleksowej,zawýąúiem odbiotców zakwalifĺkowanych do grup taryfowych, o których

mowa w pkt. 5.1. ninieiszej IRiESDn, ďa których CHEMÄR S.A. może ptzydziellć
standaĺdowy ptofĺl nlżycía zgodĺie z tozdzíałem 5.

InstĺukcjaRuchuIEksploatacji Dystrybucyjne|
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I|.4.4.I.2.IJrządzetia wchodzące w skład każdego układu pomiatowo-tozliczeniowego

muszą spełđać wymagatia ptaw^' a w szczegőlności posiadać legahzacje i/lub ceĺtyfĺkat

zgodności z wytn^gatĺami zasadĺiczymi (l\dID) i/lub homologacj€,

zgodnie z w'Jmzigaruami okĺeślonymi dla danego lxządzetia.

Pĺzekładniki ptądowe i napięciowe podlegają spĺawdzeniu pĺzed za1nstalowaniem.

DLaurządzeń wcześniej użýowanych, właściciel ptzekładników dostarcza ptotokół ze
spľawdzenia potwieÍdzający popĺawność í zgodĺość danych znamionowych onz
oznaczeil' pruekŁadntka ze staflem fzktycznym' który wÍ^z z wcześniej wystawionyn

świadecĺvemlegahzacji, pĺotokołem lub świadecĺwembadaĺ konttolĺrych ptzekazuje đo

CHEMAR S.A. !7 pĺzypadku bĺaku wcześniej wystawionych świadecľw lub ptotokółów,

wymagane jest ich uzyskanie popflez ptzepĺowadzeĺiebadań'upĺawnion1łn laboĺatoĺium

zgodnie z obowlązujłcyml noÍmami, ptzepisami' Powyższe utządzetia powinny

posiadać cechę zabezpieczajaca ponvietdzaj+ce dokonanie badaĺ pÍzez uptawnione

laboĺatoĺium'

II'4.4.I.3. Układy pomiatowe półpośtednie i pośtednie muszą być wnlosażone w
pĺzekłaániki pomiatowe w każdej z ffzech Íaz otaz w liczniki ttójsystemowe.

IL4. 4. I .4. Ukł ady p omiarowe tnvs ząby ć zatnstalowane :

a) w pĺzypadku odbioĺców - na napięciu sieci, do któtej dany odbioĺca jest ptzyŁączony,

b) w ptzypadku wytwóĺców posiadających odnawialne źńdła eneĺgü oraz źrődła

pri.oiĘ"w skojaĺzeniu, dodatkowo na zaciskach geĺentotőw źtődeł wytrvóĺczych,

ďa których w)łmagane jest potwierdzaĺie pnez Cľ{E;MAR S'A. ilości enetgii

elektrycznej, niezbędne do uzyskania świadecľw pochodzenia w tozumieniu ustawy

Pĺawo eneÍgetyczne.

II.4.4.L5. CHEMAR S.A. wraz z oSP i oSDp uzgadĺĺaja wspólne pĺotokoły pobíetaĺia otaz

przetlĺĺltzania danych pomiaĺowych z ISPR z w'wzg\ędnieđem postanowień

IRiESP i IRiESDp, dla potÍzeb tĺansmisji đanych do oPeÍ^toÍa

Systemu Pĺzesyłowego i ich zabezpieczenia ptzed utľatą danych'

II.4'4.1.6' oSD uzgadntaj+ ptotokół ttansmisji danych pomiatowych pomiędzy

sobą or^, okĺeślaja standaĺd pĺotokołu tansmisji obosĺiązujący

wszystkie podmioty przyłączone do sieci dystrybucynej.

II.4.4'L7. Rozuĺíązaĺia techniczne poszczegőlnych układów pomiaĺowych dzieli się na 10 kategoĺii:

a) kat. A1 _ układy pomiarowe Í1z- napięciu przyŁączeĺia podmiotu 110 kV

'#:r:#:,',Ť".'ľĹTx1".ľr, iffiT' ł;:#""'' 
ptzy mocy znamionowej

b) kat. A2 _ układy pomiatowe Í:r^ napięciu pnyŁączeĺia podmiotu 110 kV
i wyższym, ďa pomiatów enetgii elektrycznei prry mocy znamionowej

atządzenia, instahcJi lub sieci za'wafie) sł przedzíale od 1 MVÄ do 30 MVA,

c) kat' A3 układy pomiatowe n^ napięciu przyłączeĺia podmiotu 110 kV
í wyższym, ďa pomiaĺów enetgii elektrycznei prry mocy znamionowej

vtządzenia, instáhcji lub sieci mniejszej nlž 1 MVÄ,

Dystrybucyinei
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d) kat. 81 _ układy pomiaĺowe dla utządzeil', instalacji lub sieci podmiotów
ptzyŁączonych na napięciu niższym niż 110 kv í wyższym niż 1 kv,
o mocy pobieĺanej nie mniejszej niż 30 Ms7 lub Íocznym
zużycíla enetgii elektĺycznei đ" mniejszym Í11ż 200 Gwh,

e) kat' B2 _ układy pomiaĺowe ďa utządzeń'' instalacji lub sieci podmiotów
pruyŁączonych na napięciu tĺższyrn Íiż 110 kV i wyższym niż 1 kV, o mocy pobietanej
nie mniejszej fuż 5 Mw i nie większej 1:r1ż 30 M!ť
(wyŁączne) lub Íoczn\1m zużycill enetgii elektrycznej nie
mniejszym n1ż 30 G!7h i nie większ;'m nLż 200 G!7h (wyŁącznĺe),

Đ kat. 83 - układy pomiaĺowe dla urządzeń, instalacji lub sieci podmiotów
pnyłączoĺych na napięciu niższ1.ľn Í11ż 1,10 kV i wyższym fl1ż 7 kv, o mocy pobieĺanej
nie mniejszej niż 800 kW i nie większej niż 5 M!ť (wyłącznie) lub tocznynr zużyciu
energii elektrycznei oi" mniejsz1.rn n1ż 4 G!7h i nie większym nlż 30 G!7h
(wyłącznle),

g) kat. B4 _ układy pomiaĺowe dLa utządzeń, instalacji lub sieci podmiotőw przy-
łączoĺych na napięciu nlższp Íĺż 1,L0 kV i wyżsrym niż 1 kV, o mocy pobieĺanej nie
mniejszej rl1ż 40 kW i nie większej niż 800 kW (wyłącznie) lub tocznym zużyciu eneĺgii
elektrycznej nie mniejszym nlż 200 Mwh i nie większym nlż 4 G!ľh (wyŁącznie),

h) kat. 85 układy pomiaĺowe ďa utządzeŕl, instalacji lub sieci podmiotów
przyłączonych na napięciu ntższymnĹż 1'1'0 kV iwyższym niż 1 kV, o mocy pobieĺanej
nie większej nlż 40 k!ť (wyłącznle) lub ÍocznvJm z
użycíu eneĺgii elektrycznej oi" większym fiż 200 Mwh (wyłącznle),

Đ kat' C1 _ układy pomiaĺowe ďa podmiotőw ptzyłączonych na napięciu newyższym
fllż 1 kV o mocy pobieĺanej nie większej Í|1ż 40 k!ľ lub
ÍoczÍĺJm zużycill eneĺgii elektĺycznei oi" większpn nlż 200 M!ťh,

j) kat. C2 _ układy pomiaĺowe dla pođmiotőw ptzyŁączonych na napięciu niewyższym
Íl1ż 1 kv o mocy pobietanej większej n1ż 40 k!7 lub toczrLym
zużycíu eneĺgii elektrycznej większym n1ż 200 M!7h.

!7 pzypadku układów pomiatowych kategoĺii B i C, kwalifĺkacja do poszczególnych
kategoĺii jest uwarunkowana ptzekrcczetiem gľanicznej waĺtości jednego
z dwóch wpnienionych krytedów ti. mocy pobieĺanej lub Íocznego zużycia
enetgii. 'V7attość mocy pobieľanej ustalana jest z lllĺlzglęđnieniem uraĺtości
mocy ptzyŁączetiowej podmiotu. Zal<lĺĺahftkowanie do poszczególnych
kategodi dokonywane jest w momencie zaistnienia co najmniej jednego
z ptzwadków, o których mowa w pkt. IL4'7 '1'1,' a), b) oÍaz .)

II.4.4.l.8' üczniki enetgii elektĺycznej powinny posiadać, co najmniej klasę dokładności
odpowiednią dla kategoĺii pomiaru onz umożhsĺiać:

a) dwukierunkowy pomiat eneĺgii czynĺej oÍaz bieĺnej dla wynľóĺców
i odbioĺców posiadających źńdŁa wytwórcze mietzony w cztet'ech
kwadľantach z tejesttacja pĺofĺli obciýeĺia,

Instĺukcia Ruchu I EkspIoatacjyŚici Dystĺybucyjnej
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b) jednokieĺunkowy pomiaĺ eneľgii czynnej i dwukierunkowy pomiar enetgii biernej z
teiestĺacjąprofill'obciążenia dla odbiotców nie posiadajacych źńdełwytwóľczych otaz

mocy ptzyŁączenlowej nie mniejszej 1l1ż 40 k!7,

c) jednokierunkowy pomiaĺ eneĺgii czyflnej' a w uzasadnionych przypađkach pomiat
enetgii bieĺnej doĘczy tylko układów pomiaĺowo-rozliczeniowych
odbioĺców zahczoĺych do kategoľii C7,

d) jednokierunkowy pomiat eneĺgü czynnej z tejestr'ac1+pĺofĺli obciýenn _ dla pomiaru

ĺa zaciskach geneĺatoĺa, w celu potrvieĺdzania ilości wyt'woÍŻonej energii dla potrzeb

wydawania świadecľľ pochodzenia'

I|.4.4.L9' Ttansmisja danych z ukŁadőw pomiatowo-tozhczeĺiowych energii elektrycznej

do LSPR powinna być tealfzowana za pośtednictwem:

a) v/y'ść cyftowych liczników eneĺgii elektĺycznej,

b) wy,ść cyftowych ĺejestĺatotów (koncentĺatoĺów), któĺe to tejesttatory ftoncenttatory)
úaą 

'pozyskiwały 
dane z^ pomocą -nść cyfĺowych liczników enetgii

telekomunikacýnymi okteśla CHEMAR S.A.

II.4.4.1.10. Dla układów pomiatowych enetgii elektrycznej poszczególnych kategorii

wymagane iest:

a) dla kategotii: A1, i A2 _ stosowanie dwóch tównoważnych układów pomiatowych _

układu pomiaĺowo -toziczeniosĺego podstawoviego i układu
p omiaĺowo - ro zhcz etiowego Íez ef wov/ego'

b) dla kategoľii: B1 íB2 - stosowanie dwóch układów pomiaĺowych _ układu

pomiaĺowo -toz|lczeniowego i układu pomiatowo-kontrolnego.

Dla pozostałych kategodi dopusz cza sĺę stosowanie układów pomiaľowo- kontĺolnych,

pÍzy czym mogą być one pnylączone do uzwojetia puekŁadników układu porniaĺowo-

łozhczeĺiow"g". Y/ tym ptzypadku jako układ pomiatowo kontĺolny należy tozumieć

licznik eneĺgii elektrycznej'

IL4.4.I1L. Miejsce zainstalowania układu pomiaĺowego okĺeśIa CHEMÄR S'Ä'
w warunka ch pruyłączenia, umowie dystrybucji lub umowie kompleksowej.

IL4.4.I.I2. W pĺzypadku układów pomiaĺowych zahczaĺych do kat. A7, pruekŁadniki pĺądowe

powmny być tak dobĺane, aby pĺąd pierwotny wynĺkający z mocy umownej mieścił się w
granicach 20 -1200^ ich pĺądu znamionowego.

W ptzypadku układów pomiatowych zahczĺnych do kat. A2, A3,B7'B2,B3,B4,B5, C2,

p'""Lł"ä''iľi pĺądowe powinny być tak dobĺane, aby pĺąd pierwotny wynĺkajacy

z rr.iocy umownej mieścił się w granicach:

a) 2O-12Oo/o pĺądu znamionowego przekładników o klasie dokładności 0,5

b)5-120% pĺądu znamionowego ptzekładników o klasie dokładności 0,5S i 0,2

c) 7-1'2Oo/o ptądu znamionowego pruekładników o klasie dokładności 0,2S'

lvymagania co do szybkości, częstości i iakości tĺansmisir
elektrycznej.

isji danych kanałami
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Zatłłieĺdzonej:

Strona34 zt43

l"8 oł - Ąprłĺ



zucH I AP ".HEMAR" s'A' 
operator systemu Dystrybucyjnego

W pĺzypadku zastosowatia ptzekŁadników pĺądowych o klasie dokładności 0,5S

lub 0,2S ich ptąd znamionowy wtóĺny winien wynosić 5 A.

Ptzekładniki ptądowe i napięciowe powinny być tak dobtane, aby obcíążenie sttony
wtóĺnej za'wíeraŁo się miedzy 25o/o, a 7000/, wattości nominalĺrej mocy uzwojeńf tdzeĺĺ
pĺzekładników' !7 ptzypadku wystąpienia konieczności dociążenia tđzetia pomiatowego,
jako dociýeĺie na\eży zastosować atestowane ÍezystoÍy instalowane w obudowach
pfŻystosowanych do plombowania.

IL4.4.I.I3. Do uzwojenia wtótnego ptzekładników ptądowych w układach pomiaľowych nie można
pnyŁączać innych pnyrządőw poz^ licznikami enetgii elektrycznej oraz
wuzasadnionychptzrypadkachrezystotőwdocíążających.

II.4.4.LI4, Współczynnik bezpíeczeńsŃła przyządu (FS) dla pĺzekładników ptądowych
'w układach pomiarowych podstawowych ĺ rczerĺrowych budowanych
i modeĺnizowanych powinien być ś5. !ľ ptzypadku modenlzacji układów
pomiatowo-tozlilczenjowych, dopuszcza się pozostawienie dotychczasovzych

ptzekładników pĺądowych o współczynniku FS > 5, o ile spełđaja one pozostałe
'wymagana IfuESDn.

IL4.4.I.L5. \üľszystkie elemenĘ członu zasllającego onz osłony i utządzenn wchodzące w skład
układu pomiaĺowego enetgii elektrycznej muszą być ptzystosowane do plombowania w
taki sposób, aby nie było możliwości dostępu do chtonionych elementów bez zeĺĺĺaĺia
plomb' Plombowanie musi zapewĺiać zabezpíeczenie ptzed: zmianą paĺametĺów lub
nastav/ urządzeń' wchodzących w skład układu pomiatowego otaz ingetencja powodujaca
zafaŁszowanie iego wskazań'.

II.4.4.L'16. Zmiana kwalifĺkacji układu pomiaĺowego do kategoĺii okĺeślonej w pkt.
II.4.7.1'.8., następuje na wniosek odbiorcy lub CHEMAR S.A' Dostosowanie układu do
wymagaíĺ nowej kategoĺii spocŻľVa na właścicielu układu pomiarowego.

II.4.4.I.I7. \X/ pĺzypadku zmiany chaĺakteĺu odbioĺu, CHEMAR S.A. może nakazać wpĺowadzenie
zmian w istniejącym układzie pomiaĺowołozhczetiovłym zgodtie z wr1magaĺĺaml
okĺeślon)'mi w niniejszej IfuESDn.

II.4.4.1.18' 'Wszelkie stwieĺdzone niepĺawidłowości w działaĺiu układu pomiaĺowego lub jego

elementu winny być niezwło czĺie wzajemtie zgŁaszane Ptzez odbioĺcę, sptzedawcę lub
C H EMA R S'A. (zwanymi dalej ,,Sftonami umowy o świadczenie usług dystĺybucji
lub umowy komplekso*ei").

I|.4.4.I.I9. W ptzypadku podejtzenia niepĺawidłowości dziaŁana układu pomiatowego lub jego

elementu, każda ze Stĺon umowy o świadczenie usług dystrybucii lub umowy
kompleksowej, ma pÍawo żądać laboĺatoryjnego sprawdzenia pĺawidłowości
działaĺĺa układu pomiatowego lub jego elementu.

IL4.4.1.20. 'V7 pĺzypadkl zgłoszerĺa żądanla laboratot-J1ĺego sptawdzetiĺ pnsĺidłowości działaĺĺa
układu poĺniatowego lub j.go elementu, właściciel układu pomiatowego zapewĺia
demontaż wskazanego elementu układu pomiatowego. Demontaż następuje
w obecności ptzedstawiciela odbioĺcy i CHEMAR S.A.

IL4.4.l.2L CHEMAR S.A. ptzekazuje zdemontowany element układu pomiaĺowego đo
laboratoryjnego sptawdzeĺiaptalĺĺidłowości działatiaw teĺminie 14. dni od dnia
zgŁoszetia żądaĺĺa' Jeżell' właścicielem układu pomiatowego jest podmiot nny nż
CHEMAR S.A', to podmiot ten ma obowiązek ptzekazać CHEMAR S.A'
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zdemontowany element układu pomiaĺowego bezpośtednio po jego demontażu.

IL4.4.I.22. Jeżeh |abontotýne spĺawdzenie nie wykaże błędów w działatiu zdemontowanego
elementu układu pomiatowego, to podmiot wnioskujący o spĺawdzenie ponosi
koszĘ spĺawdzeni^ oÍaz demontażu i montażu badanego elementu.

II.4.4.l.23. CHEMAR S.A' ptzekazi1e odbiotcy/wytwóĺcy kopię wynĺku laboĺatoryjnego
sptawdzenia, niezwŁocznie po jego otÍzymaniu'

IL4.4.L24. Jeżelt CHEMÄR S'A' nie jest właścicielem układu pomiaľowego, oSDn zwtaca
zdemontowany element układu pomiatowego właścicielowi w teĺminie do 60. dđa,
od dnia i"go otÍzpaflia' od podmiotu wykonuiącego laboĺatoryjne spĺawdzenie
pĺawidłowości jego działania, o ie żadna ze Stron nie wystąpi z wnioskiem, o któĺ1.m
mowa w pkt. IL4.4J,25.

II'4.4.L25. \X/ ciągu 30. dni od dnia otÍzym^nj^ kopii wynĺku badanla laboĺatoryjnego,każda ze Stron
rrmowy o świadczenie usług dysĘbucji lub umowy kompleksowej może ztecíć wykonanie
dodatkowej ekspeĺtyzy badanego uptzedđo zdemontowanego elementu układu
p omiaĺowego' CHEMAR S.A' umożliwia ptzepĺowad zerie talr<tej eksp etĘzy.

|L4.4.L26. I(oszt ekspeĺtyzy, o któtej mowa w pkt. II.4.4.1'.25. pokrywa pođmiot, który
wnioskuje o jej przepr.owadzenie.

IL4.4.I.27 ' !7 okĺesie zdemontowania elementu układu pomiatowego, właściciel układu
pomiaĺowego zapewti z^stęPczy element układu pomiatovzego, który będzie spełniał
wymaganla techniczne okĺeślone w niniejszej IRiESDn.

II'4.4.L28. !7 pĺzypadku sĺĺdetdzenia niepĺawidłowości w dziaŁanu układu pomiatovzego,
z wyłączetiern nielegalĺrego poboru eneĺgii eLektĺycznei, właściciel układu
pomiaĺowego z:wÍac^ koszty, o których mowa w pkt' II.4.4,1'22. i II'4'4'1'.26.'
a CHEMAR S.A. dokonuje koĺekty dostaĺczonej/odebraĺej eneĺgü elektľycznej,
na podstawie której dokonywane są koľekty tozhczeíl pomiędzy podmiotami
ptowadzącymi tozliczenia tego podmiotu, o ile do rozhczeń trje możĺa było wykotzystać
w skazaĺ innego układu pomiatowego'

II'4.4.1.29 W pĺzypadku stwieĺdzenia pĺawidłowości w dziaŁarrju układu pomiarowego eneĺgii
elektrycznej, sttona wnioskująca o sptawdzenie układu pomiarowego pokrywa
uzasadnione koszĘ zwięane z demontażem, montażem, wypożyczeĺiem Żastępczego
elementu układu pomiaĺowego'

II.4.4.1'30. W pĺzypadku wymiany układu pomiatowego lub jego elementu w takcie dostatczania
enetgü elektrycznej, a także po zakończenu jej dostarczanja, CHEMÄR S.Ä wydaje
odbiotcy/wytwórcy dokumeĺt zawietĄący dzĺe identyfikujące układ pomiatowy i stan
w skazail, llcznlka w chwili demontażu.

II.4.4.2. Wymagania dla ukľadów pomiaĺow o -tozliczeniowych kategotii A

ÍI.4.4.2.I. Układy pomiatowo-tozhczeniowe kategoĺii Ä1 powinny spełniać następuiące
wymagania:

a) ptzekŁadniki pĺądowe i napięciowe w układach pomiarowych powinny mieć dwa
r.dzetie i dwa uzwojenia pomiafowe o klasie dokładności nie goĺszej nlż 0,2 służące do
pomiatu eneĺgii elektrycznej,

b) liczniki eneĺgii elektrycznej ul układach pomiaĺowych powinny mieć klasę dokładności
nie gorszą niż 0,2 ďa enetgii czynĺej i nie 9ofizą tĺż 7 d|a eneĺgü bieĺnej,
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c) liczniki enetgii elektĺycznej powinny umożliwiać lľspółpracę z I,SPR
CHEMAR S.Á.

II.4.4.2.2. Układy poĺniarowo-t'ozliczenjowe kategorii A2 powinny spełniać następujące
wymagania:

a) puekładniki pĺądowe i napięciowe w układach pomiaĺowych powinny mieć klasę
dokładności trje gotsząĺiż 0,5,

b) liczniki enetgii elektrycznej ur układach pomiaĺowych powinny mieć klasę dokładności
nie goÍszą tluż C lub 0,5 ďa enetgii czynnej i nie gotszą ĺĺż 3 dla
enetgü biemej,

c) liczniki enetgii elektĺycznej powinny umożliwiać współpracę z LSPR
CHEMÁR S.A.

II'4.4.2.3. Układy pomiarowo-tozliczeniowe kategoĺii A3 powinny spełniać następujące
wymagatia:

a) ptzekładniki ptądowe i napięciowe w układach pomiatowych powinny mieć klasę
dokładności ĺrie gorsząÍ7lż 0,5,

b) liczniki eneĺgii elektĺycznej w układach pomiatowych powinny mieć klasę dokładności
nie gotsząniż B lub 1 dla eneĺgii czynnej i 3 dla eneĺgii bieĺnej,

c) liczniki eneĺgii elektĺycznej powinny umożliwiać współpĺacę z LSPR
CHEMAR S.A.

IL4.4.2.4. DIa układów pomiatowych kategotii A1' í A2 wytŤlzg;- się stosowania tóuznoważnych
układów pomiatowych: pomiaĺowo-tozliczeniovrego podstawowego i pomiatowo-
t'oz\czetiowego Íezefwowego, pÍzy czp'.

a) w układach pomiaĺowych kategoĺii Ä1 zasianie układu podstawowego i
feŻefwowego odbywa się z oddzielnych t'dzenif uzułojeí pzekładników
zainsta|osĺanych w tIJ/m samym miejscu otaz oba układy spełniająwym^gfu okteślone
w pkt. IL4.4.2.1.,

b) - układach pomiaĺowych kategotii A2 spełnione są wymagarua okteślone
w pkt. 1L4.4.2.2.

IL4.4.2'5. Układy pomiaĺowe kategoĺii A7, A2 i Ä3 powinny:

posiadać układy s1mchtonizacji czasu ĺzeczywístego co najmniej nz na dobę

oraz układy p otzymaĺia zasl7anja źtő dłami zew nęttzĺymi,

a) umożliwiać automatyczĺĺle zamykaĺie okĺesu tozhczetiowego' ĺejestĺacje
i pĺzechowywanie w pamięci pomiaĺów mocy czynĺej 15 minutowej pÍzez
co najmniei 63 dfLĹ'

b) umożliwiać odczý lokalĺry w ptzypadku awaĺii łączy ttaĺsmisýnych lub
w celach kontĺolnych.

IL4.4.2.6. Układy pomiarowo-tozliczeniowe kategoĺii A7, A2 i A3 powinny zapewniaćwspőłptacę z
LSPR CHEMAR S.A., w tymbieżący odczyt danych pomiatowych _ za pośtednicľľem
wyjść cyfľowych ľczników enetgii elektľycznej.

IL4.4.2.7. I{anały telekomunikacýne do tea|lzacji tĺansmisji danych powinny posiadać pełną
fĺzycztie niezależną rczeruĺ acj7 łączy telekomunikacý nych.
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I|.4.4.3. Wymagan ia dla układów pomiarowo-Íozliczeniowych kategotii B

IL4.4.3'I. Dla układów pomiatowych kategoĺii 81, powinny być spełnione następujące
wymagania:

a) konieczne jest stosowanie dwóch układów pomiaĺowych _ układu pomiaĺowo-
ĺozliczeniowego i układu pomiaĺowo-kontrolnego, zast7anych z oddzielnych
pĺzekładników ptądowych i napięciowych, pÍzy czp dopuszcza się stosowanie
ptzekładników z dwomauzwojeliami pomiaĺowymi na jednym rdzeniu,

b) przekŁzdniki ptądowe i napięciowe w układach pomiaĺowych powinny mieć ĺdzenie
uzwoienia pomiatowego o klasie dokładności nie goĺszej niż 0,5 Q,atecaĺa |<lasa 0,2)

służące do pomiaru eneĺgü elektrycznei,
c) liczniki eneĺgii elektrycznej w układach pomiatowo-toziczeniowych powinny mieć

klasę nie 1oÍsząniż C lub 0,5 ďa eneĺgii czynnej i nie goĺszą nż 1, dLa energii bieĺnej,

d) ticzniki eneĺgii elektĺycznej w układach pomiatowo-konttolnych powinny mieć klasę

dokładności nie gotsząntż B lub 1 ďa eneĺgii czynĺej i nie goĺszą nlż 2 dIa enetgii
bieĺnej,

e) układy pomiaĺowe powinny umożliwiać ĺeiestĺowanie i pĺzechowywaniewpamięci
pomiaĺów mocy czyĺĺej w okĺesach od 15 do 60 minut ptzez co najmniej 63 dnii
avtomłtyczĺie zamykać okĺes tozllczetiowy,

Đ układy pomiaĺowe powinny posiadać układy synchtotizacji czasa tzecz:lwistego co
najmnlej taz na dobę oraz podtĺzymanie zas:/raĺrja źńdŁami zewnęÚzĺymi,

g) układy poĺniatowe powinny zapewniać tansmisje danych do I,SPR CHEMAR S.A. co
najmniej Íaz 17Ż dobę,

h) dla układu pomiatowo -tozljczenfowego (podstawowego) wymagarla' jest rezerwowa
dtoga tĺansmisji danych pomiaĺowych, pĺzy czym dopuszcza síę wykoĺzystanie
utządzeĺ teleinfotmatycznych odbioĺcy (np. popĺzez wystawianie danych na seÍwet
fę, dedykowane platfoĺmy wymiany danych
Lub za pomocą poczĹy elektĺonicznei),

Đ powinien być możIiwy lokalny pełny odczyt układu pomiatowego w
pĺzypadku awatiłączy tnnsmisýnych lub w celach kontolnych.

IL4'4.3.2. Dla układów pomiaĺowych kategoti B2, povrinny być spełnione następujące
wymagania:

a) konieczne jest stosowanie dwóch układów pomiaĺowych _ układu pomiaĺowo-
rozlilczeniowego i układ pomiaĺowo-konttolĺrego; układy mogą być zastlane z jednego

uzwo j enia ptz ekładnika,

b) przekładniki pĺądowe i napięciowe w układach pomiaĺowych powinny mieć tdzetie
uzuĺojeĺia porniatowego o klasie dokładności nie gotszej niż 0,5 (z,a|ecanz klasa 0,2)

sŁużące do pomiaru enetgii elektrycznej,

c) liczniki eneĺgii elektrycznej w układach pomiaĺowołozliczetiowych powinny mieć
klasę nie gorcząniż C lub 0,5 ďa eneĺgii czynnej i nie gotszą ĺljż 1, d|a eneĺgii biemej,

d) üczniki eneĺgii elektrycznej w układach pomiarowo-konttolnych powinny mieć klasę
nie gotszą n1ż B lub 1 dla enetgii czynĺej i nie goĺszą nż 2 ďa enetgii bieĺnej,

e) układy pomiatowe powinny umożliwiać ĺejesttowanie i ptzechowywaniewpamięci
pomiaĺów mocy czynĺej w okĺesach od 15 do ó0 minut PÍzezconajmniej 63dni
i automatycznie zamykać olĺľes tozhczeniowy,

Operator System u Dystrybucyjnego
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Đ układy pomiatowe powinny posiadać układy synchtonizacji czasu ľzeczywistego co
najmniej taz nue- dobę oĺaz potÍzyrn^Í1le zastlania ze źtődeł zewĺęttznych,

g) układy pomiatowo -t ozhczenjowe powinny zapevłniać tansmisj€ danych poĺniatowych
do ISPR CHEMAR S'Ä. nie częściej n1ż Íaz ruz- dobę z zachowaniem
kompletności danych pomiatowych oraz wymaganej teĺmi- nowości,

h) powinien być możliwy lokalny, pełny odczyt układu pomiatowego w
pĺzypadku a'wariłączy tansmisfnych lub w celach konttolĺrych'

II.4.4.3.3. Dla układów pomiaĺowych kategotii 83, powinny być spełnione następujące
wymaganta:

a) pĺzekładniki prądowe i napięciowe w układach pomiaĺowych powinny mieć tdzetie
uzwojetia pomiaĺowego o klasie dokładności nie gotszej Íl1ż 0,5 (zaLecana klasa 0,2)

sŁużące do pomiaru energii elektĺycznej,

b) liczniki enetgii elektĺycznej w układach pomiatowo-tozllczeniowych powinny mieć
klasę nie gofiząniż C lub 0,5 dla enetgii czynĺej i nie gotszą niż 7 dla eneĺgii bietnej,

c) układy pomiaĺowe powinny umożliwiać ĺejesttowanie i pĺzechowywaniewpamięci
pomiaĺów mocy czynĺej w okĺesach od 15 do 60 minut ptzezconajmniej 63dni
i automatycztie zamykać okĺes ĺozliczeniowy,

d) układy pomiarowe poudnny posiadać układy synchĺonizacji czasu zeczywistego
co najmniei taz rL^ dobę otaz potĺzymanie zastLatia ze źrődeŁ zesĺnęttzĺych,

e) układy pomiaĺowo -rozliczeniowe powinny zapesĺĺrjać tansmisje danych pomiatowych
do LSPR C H E MA R S.Ä' nie częścíe1 flĺż Íaz Íta dobę
z zachowatiem kompletności danych pomiaĺowych otaz wymaganej teĺmi- nowości,

Đ powinien być możIiwy lokalny pełny odczyt układu pomiatowego
w ptzypadku au,atiŁączy ttaĺsmisýnych lub w celach konuolnych.

II.4.4.3.4. Dla układów pomiatowych kategori B4, powinny być spełnione następujące
wymagania:

a) pĺzekładniki ptądowe i napięciowe w układach pomiatowych powinny mieć ĺdzenie
uzsĺojeĺia pomiaĺowego o klasie dokładności nie gotszej Íl1ż 0,5 służące do pomiaľu
enetgii elektľycznej,

b) liczniki enetgii elektrycznej w układach pomiatowo -tozhczetiowych powinny mieć
klasę nie goÍszą niż B lub 1 ďa energii czynĺej i nie goĺszą niż 2 d|aenergiibiemej,

c) układy pomiarowe powinny umożliwiać tejesttowanie i pt'zechowywanie
w pamięci pomiatów mocy czynĺej w okĺesach od 15 do 60 minut pÍzez
co najmniei 63 dni i automatycztie zamykać okĺes tozhczeniowy,

d) układy pomiatowe powinny posiadać układy synchronizacji czasll ĺzeczywistego co
najmniej tLz tla dobę,

e) układy pomiaĺowo-tozhczeĺiowe powinny zzpewtiać tĺansmisję danych pomiatowych
do LSPR CHEMAR S.Ä' nie częściej 111ž Í^z Iua dobę
z zachowanilem kompletności danych pomiarowych otaz wymaganej teĺmi- nowości,

Đ powinien być możliwy lokalny pełny odczyt układu pomiatowego
w przypadku awatiŁączy ttaĺsmisfnych lub w celach konttolĺrych.

|I.4.4.3.5. Dla układów pomiaĺowych kategoĺii B5, powinny być spełnione następujące
wymagatua:
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a) pzekładniki ptądowe i napięciowe w układach pomiaľowych po-winny mieć tdzenie
uzwojenia pomiatowego o klasie dokładności nie gotszei Í|1ż 0,5 sŁużące do pomiatu
energü elektrycznej,

b) liczniki enetgii elektrycznej w ukłađach pomiarowo-t'ozhczeniowych powinny mieć
klasę nie gofizą niż B lub 1 ďa eneĺgii czynĺej i nie goĺszą njż 3 dla energü bietnej,

c) układy pomiaĺowe powinny umożlivziać tejestĺowanie i ptzechowywanie
wpamięci pomiaĺów mocy czynnej uĺ okĺesach od 15 do 60 minut ptzeŻ conajmniej
ó3 dni i automatyczníe zamykać oktes toz|lczetiowy,

d) układy pomiatowe powinny po-siadać układy synchĺonizacji czasu tzeczywistego co
najmnlej Í^z ĺrI^ dobę,

e) układy pomiatowo-tozhczeriowe powinny zapewniać transmisje danych pomiaĺowych
do LSPR CHEMÄR S.Ä. nie częściej niż nz na dobę
z zachowaĺiem kompletności danych pomiarowych oÍLz wymaganej
tetminowości,

Đ powinien być możliwy lokalĺry pełny odczyt układu pomiatouzego
w pĺzypadku awariŁączy tansmisýnych lub w celach konttolnych.

II.4.4.4. Wymagania d|a układów pomiaĺowo -toz|iczeniowych kategoĺii C

II.4.4.4'I. !řymagania ďa układów pomiatowych kategod C1 są następujące:

a) licznfü eneĺgii elektĺycznej w układach pomiatowo-ĺozliczeniowych
powinny mieć klasę dokładności nie goĺszą Í|1ż A lub 2 dla eneĺgii czynnej;

b) CHEMAR S'A. w ptzslpadkach zbíenniadanych pomiatowych ĺa potzeby ĺwozenia
standaĺdowych pĺofĺli zlżycĺa, wymaganych względami technicznymi lub
ekonomicznymi może zadecydować o konieczności:

' teaizowanfa PÍzez układ pomiatowy tejesttacji i pľzechowywania
w pamięci pomiatów mocy czytunei w oktesach od 15 do 60 minut pÍzez
co najmniej 63 dflĹ'

t'eahzowania" ptzez układ pomiaľowy tĺansmisji danych pomiarowych do
I,SPR CHEMAR S.4.,

' pomiatu mocy i eneĺgii biemej.

II.4.4.4.2. Wymagania ďa układów pomiatowych kategorii C2 sąnastępujące:

a) ptzekładniki ptądowe i napięciowe w układach pomiaľowych powinny mieć ĺdzetie
uzwojenia pomiarowego o klasie dokładności nie gotszej nlż 0,5 służące do pomiaru
enetgü elektrycznej,

b) liczniki enetgii elektrycznej w układach pomiatowo-t'ozhczeniowych powinny mieć
klasę nie gorczą niż B lub 1 dla eneĺgii czynnej i nie gotszą nlż 2 d|a eneĺgiibieĺnej,

c) układy pomiarowe powinny umożliwiać ĺejestĺowanie i ptzechowywanie
wpamięci porniaĺów mocy czyĺĺej w oktesach od 15 do 60 minut pt'zez co najmniej
63 dni i automaĘczlie zamykać okĺes tozhczeniovĺy,

d) układy pomiatowo-t'ozhczeĺiowe powinny zapewtiać tansmisj€ danych pomiatowych
do LSPR C H E MÄ R S.A. nie częścĺej flLż Íaz tl^ dobę
z zachowaniem kompletności danych pomiaĺowych otaz wymaganej tetmi- nowości,

e) powinien być możliwy lokalĺry odczyt układu pomiatowego w ptzwadku avłatiŁączy
tĺansmisýnych lub w celach konttolĺrych'

Instrukcia Ruchu I Eksploa ieci Dystrybucyjnej
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II.4.5. Wymaganiazwiązanez systemamitelettansmisyinymi

II.4'5.1. CHEMAR S'A. odpowiada zL utfzymanie inftastĺuktury telekomunikacýne)
i infoĺmatycznej nlezbędnej do właściwego pĺowadzenia ruchu sieci ďa obszaľu swojego

dziaŁaĺĺa.

II.4.5'2' Inftastruktuta telekomunikacýĺa powinna umożliwiać współpĺacę z opetatonmi
sąsiednich systemów dystrybucflnych, opetatoÍem systemu ptzesyłowego otaz podmiotami
zakwalifikowanymi do I i II g"py przyŁączeĺiowej, a w pĺzypadkach okĺeślonych przez
CHEMAR S.Ä' tőwnież z podmiotami zakwalifikowan)'mi do pozostałych gfup
przyłączetiowych'

II.4.5.3. W zaktesach, gdzie wymagane jest dostosowanie infĺastruktuĺy do potĺzeb wymienionych
w pkt. II.4.5.1. zainteĺesowane StÍony wzajemtie uzgadĺĺajł między sobą zakĺes i
szczegőŁo,we wynagania, wÍaz z okĺeśleniem sposobów sfĺnansourania niezbędnych
đzĺałań', uwzględnia j1c w sz cz ególnoś ci p o stanowienia Ifu ESP i IRiESDp'

il.5.

Operator System u Dystrybucyjnego

il.5.1. Zakres danych

il.5.l'1. Dane ptzekazywane do CHEMÄR S.A. ptzez podmioty PÍzyŁączufle
iprzyłączone do sieci dystrybucfnej obejmujł

a) dane opisujące stan istniejący,

b) dane pÍognozov/ane d|a peĺspektywy okĺeślonej pruez CHE,MAR S.A',

c) dane pomiaĺowe opisujące stan pÍacy sieci, inne flĹż pomiary eneľgii
elektrycznej.

ILs.2. Dane opisujące stan istnieiąry

II'5.2.2. odbioĺcy ptzyłączeni do sieci SN oĺaz wskazani ptzez C}{E.MÄR S.A'ptzyŁączeni do sieci

nN, ptzekazujądo CHEMAR S.Ä. następujące dane opisujące stan istniejący swoich instalacji

ívządzen:
a) daĺe o węzŁach i ich wyposażenia,liniach wtaz ze schematami i planami, ttansformatoĺach,

b) dane o ewentualĺrych jednostkach wyľwóĺczych,
c) dane techniczne 

^P^Í^t:uty 
tozdzíelczej, sterującej otaz elektĺoenetgeĘcznej

automatykl z^b ezpteczetuowet.

II.5.2.2. odbiotcy wskazani pruez CHE,MAR S.Ä', odbiorcy ptzyłączeĺi do sieci SN i nN,
przekazwją CHEMAR S.A' następujace dane opisujace stan istniejący swoich instalacji
íutządzeń:
a) dane o węzŁach i ich wnlosażeniu, liniach wta'z ze schematami i planami,

tĺansfotmatoĺach,

b) dane o ewentualĺrych jednostkach wytwótczych,

c) dane techniczrLe 
^par^t-vty 

rozdzíelczej, stefuiącei oraz elekttoeneÍgeťycznei
automatyki z ab ezpĺecz eniowe j .

DANE PRZEKAZYWANE DO CHEMAR S.A. PRZEZ PODMIOTY
PRzYł4czoNE I PRZYłĄCZANE Do sIEcI DYSTRYBUCĘNEJ

Instĺukcia Ruchu I Eksploatacy'Sieci DysĘ-bucyjnej
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operator systemu Dystrybucyjnego

II.5.2.3. Dane o węzŁach obejmująw szczególności:

a) nazwęwęzŁa,

b) rcdzaj i schemat stacji,

c) rcdzaj póI i ich wy1rosażenie,

d) zapottzebowanie na moc czyĺnąibieĺną w chatakterys tycznychgodzinach pomiatowych
z uwzględnieniem i bez uwzględnienia mocy osiągalnych jednostek wytwótczych,

e) toczĺe z^potÍzebow^nie na eneĺge eLektryczną z uwzględnieniem
í bez uwzględnienia ptodukcji enetgii elektycznej jednostek wytwóĺczych,

Đ ldziaŁ odbioĺców ptzemysłowych w szczytowym obciążeniu stacji,

g) moc bieĺną kompensującą kondensatofy ze zflakiern ,,ł",
dławiki Że ztlakietn ,,-",

h) układ noĺmalĺey pÍacy.

IL5.2.4. Dane o ftansfoĺmatoĺach obejmują w szczególności:

a) nazvły w ęzŁő,w, do których jest pÍzyłączony tĺans fo tmatoÍ,

b) dane Żnamionowe,

c) model zwatciowy.

IL5.2.5. Foĺmę przekazywanych danych, tetmin oĺaz sposób pruekazania podmioty :uzgadnlają

z CHEMAR S.A.

II.5.2.6' Dane o jednostkach wyhvórczych obejmuja w szczególności:

a) nazuręuĺęzła, do któĺego jednostka wytvłőrcza jestpÍŻyŁączofla,

b) sprawno ść ptzemiaĺy enetgeĘcznej,
c) wskaźnik zużycia eneĺgii elektrycznej na potzeby własne jednostek

wyťĺĺĺőtczych,
d) pĺodukcje enetgii elektrycznej,

e) wskaźniki odstawień alxraryjĺy ch,
f) parametty jakościowe paliwa (QAS) wtaz z jego zużyciem,

g) emisje zanieczyszczeÁSoz, Nox ,PyŁy iCoz,
h) stosowane instalacje ochĺony śtodowiska (sĺtaz z ich sptawnością),

i) ĺezystancj e i ĺeaktan cję gałęzi geneÍatof-tfans foĺmatoľ blokowy,
j) teaktancjQ zastępcząbloku z vwzgIędtieniem x'd geneÍatoÍa'

k) maksymalną wattość siły elekttomotofycznej E' -"* podaną ĺĺ pozíomie napięcia

węzŁa, do któĺego ptzyŁączona iest jednostka wytwótcza,
l) stosunek reaktaĺcji ďa składowej symetryczĺej zerowej do ĺeaktancii dla

składowej symetÍycznej zgodnej dla gałęzí jednostka wydvőrcza-tĺansfoĺmator
blokowy,

m) znamionową moc pozoÍną jednostki wyľľóĺczej,
n) napięcie znamionowe jednostki wyĺxĺőrczej,
o) znamionowy współczynnik mocy jednostki wywłőtcze),

p) reaktancję ttansfoĺmatoĺa blokowego odniesioną do napięcia węzła, do któĺego

Instrukcja Ruchu I Eksploatacj ci Dy-sÍĺybucyinei
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jest p ÍzyŁącz ony ft ans fo tm^toÍ,

Đ
s)

Đ
u)

v)

vr)

moduł ptzekŁađn tĺansfoĺmatota blokowego u/ jednostkach względnych,

mo c czy Í|ĺrI1 p oÚz eb wł as nych,

współczynnik mocy potÍzeb własnych,
maksymalną geneÍowaną moc czyĺ:n%

minimalną geneÍowaną moc czyÍ:lÍ7%

dla jednostek wyľwótczych u wytwóĺców eneĺgü elektrycznej minimalną

i maksymalną geneÍowaną moc czyfufląw sezonie letnim i zimowym,

stalyzm twbiny,
reaktaĺc,1e podpĺzejściową genetatoĺa w osi d w jednostkach względnych,

rcaktaĺcjQ zastęp czą gaŁęzi j ednostka wy tlĺĺ őrcza-tĺans foĺmator blokowy

odniesioną do napięcia 'węzŁa, do któtego jestpflyŁączona jedĺostka wynvótcza.

Đ
v)
z)

II.5.2.7. Fotmę pruekazywanych danych, teĺmin oľaz sposób przekazania podmioĘ uzgadĺĺają

z CHENAR S.A.

III. EKSPLoATACJAURZĄDZEŃ, INSTALACJI I sIEcI

ilI.1.

m.1.1.

PRZEPISY OGOLNE

IJnądzeĺiaprzyłączone do sieci dystrybucyjnej CHEMAR S'A. muszą spełniać warunki

Iegallzacjí, uzyskiwania homologacji i/lub ceĺtyfĺkatów, zĺakllCBotazinnychwymagań
okĺeślonych odĺębnymi pĺzepisami'

Pĺojektowanje otaz eksploatacia wrządzeí, instalacji i sieci powinny zapewnać

ĺacjonalne i oszczędne zużycĺe paliw lub eneĺgii ptzy zachowaĺiul

a) tiezawodności wspőŁdziaŁatia z siecią

b) bezpiec zeílstvĺa obsługi ĺ otoczenia po spełnieniu wymagań ochtony śĺodowiska,

c) zgodno ścí z wymagaĺĺami o&ębnych ptzepisów, L w szczególności pĺzepisów: pn^wŻ

budowlanego, o ochtonie pĺzeciwpoĺażeĺiowej, o ochtonie przecivłpożatowej,

o dozotze technicznyĺr' Polskich Notm wptowadzonych do obowiązkowego

stosowania.

Zasady i standatdy techniczne eksploatacji sieci dysľybucýnej CHEMAR S.A. obejmuja

zagadĺĺena zwĺązaĺe z:

a) pruýmowaniem utządzen,instalacji i sieci do eksploatacji,

b) ptowadzeniem zabiegőw eksploatacyinych ,

c) przekazaniem lxządzeí, instalacji i sieci do femontu lub wycofywaniem z

eksploatacji,

d) dokonywaniem uzgodnień z oSP i oSDp pĺzy wykony'ovaniu pĺac eksploatacýnych,

e) pĺowadzeniem dokumentacji technicznej i ptawnej.

Właściciel lxządzeíl, instalacji lub sieci odpowiada za ic}l ĺależyty stan techniczny w tyĺn z^

pĺawidłowe ich uttzymanie otaz pĺowadzenie eksploatacji ptzy zachowaniu ĺateżytej

rn.l.2.

Irr.1.3.

i Dystrybucyinej
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statanności popruez m.in. wykonywanie oględzin, ptzeglądów, konserwacii i temontów
onzbadan, pomiatów i ptób eksploatacýnych.

III.1.4. Dopuszcza się w umowie zawafie1pomiędzy właścicielem ltządzeÄ, instalacji lub sieci

otaz CHEMAR S'A. uzgodnienie innych níż okĺeślone w IRiESDn standatdów

eksploatacji utządzeíl, instalacji lub sieci.

m.l.5. CHEMAR S.A prowadzi eksploatacje własnychutządzeĺ elektĺoenetgeĘczĺych, zgodnie

z zapisami niniejszej IRiESDn otaz w opatciu o zasady i insľukcje eksploatacji

sieci, instalacji, 8Íup vządzen lub poszczególĺrych vtządzen,

w qm układów automatyki i zabezpíeczeil' pomiatowych, ĺegulacýnych i steľowticzo-

sygnallzacýnych. IRiESDn standaĺdów eksploatacjiurządzeń,instalacji lub sieci'

Itr.1.6. PodmioĘ przyŁączoĺe do sieci dystĺybucyjnej CHEMAR S.Ä. zobowiązane

są do eksplóatowania sieci, arządzen i instalacji będących ich własnością w sposób nie

zagtażď1+cý bezpiecznej pncy Systemu dystrybucýnego. Gĺanicę eksploatacji sieci,

vźądzeń,-ĺ insialacji (vz trm układy automaryki zabezpíeczeniowej, telemechaniki

i układy pomiatowo -tozllczeniowe) oraz obowiązki stÍon w za|łesie ltÍz\ynywa;nia tych

"I"m"rrió* 
w ĺaIeżytym stanie technicznym, ĺeguluje umowa o świadczenie usług

dystĺybucýnych lub u1nowa kompleksowa.

III.1.7. CHEMAR S.A. może zażądać od podmiotu, któĺemu świadczy usług€ dysĘbucji wglądu

w dokumentacj€ eksploatacýną w celu spĺawdzenia teĺminowości i zaktesu

pľowadzonych ptac eksploatacýnych sieci, lxządzeĺ i instalacji, których stan

iechniczny może mieć *pły* .l'- pÍ^cę sieci dystrybucyinej.

III.1.8. Wykonywanie oględzin, ptzeglądów' oceny stanu technicznego otuz konserwacji

iĺemontó- .vzf,dz.n, instalacjĺ oÍaz sieci dystrybucýnych okĺeśla CHEMÄR
S.A. w dokumencie ,,lilľytyczne dokonywania oględzln, przegĘów, oceny stanu

techĺricznego ot^z konserwacji i ĺemontów utządzeŕl, instalacji otazsíeci dystrybucyjnych

eksploatowanych pnez CHEMAR S'Ä. stanowiąceZałącznlkNľ 1 do IRiESDn'

III.2. PRZYJMoVANIE UF.z}ŁDzEŃ,INSTALACJI I sIEcI
DO EKSPLOATACJI

III'2.I. Przýęcie do eksploatacii urządzeíl', instalacji i sieci: nowych, pzebudowanych

i pä ĺ.moncie - następuje po pÍzepÍowadzeĺiu pĺób i pomiatów otaz stwietdzeniu

.p"łoi.''i" warunków okĺeśĺonych w niniejszej instrukcji, w zawaĺĘch umowach,

z także warunków zasĺatĘch' w dokumentacii ptojektowej í Íabtyczĺei. Ptzýmowane do

eksploatacji wtządzetia, instalacje i sieci w za\eżności od potÍueb' powinny posiadać

wyrnag^ĺądokumentację pĺawną i techniczną.

In.z.Ż. Jednostki wytlvőrcze, tĺansfoĺmatory 110 kV/SN, tĺansfoÍm^toty blokowe,

rczdzíelnje o napięciu znamionowym 110 kv, linie kablowe o napięciu

znamionowym 110 kV otaz 'lnĺe atządzeĺia okĺeślone PÍzez CHEMAR S'A. przyłączaĺe

lub przyŁączone do sieci 110 kV, SN i nN, po dokonaniu Íemontu

tub ptzebudowy, pĺzed przýęciemdo eksploatacji sąpoddawane specjalĺrej ptocedltzeprzy
wptowadzaniu do eksploatacji np. ruchowi pĺóbnemu'

In.2.3. Specjalne pľocedury o których mowa w pkt. III.2.2' są uzgadĺiaĺe pomiędzy

właścicielem lub podmiotem ptowadzącym eksploatację vrządzeÍl' CHEMÄR S.A

i wykonawcLptac, z uwzględnieniem wymagań ptoducenta utządzeń.

Instrukcja Ruchu I Eksploa Sieci D..ysĘbucyjnej
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In'.2.4. Właściciel utządzeĺ, instalacji i sieci (w poĺozumieniu z CHEMAR S'A 
'eżeli 

właścicielem

nie jest CHEMAR S.A ) dokonuje odbioru vrządzen,instalacji i sieci otaz spotządza

ptotokół sdĺĺĺetdzający spełnienie pnez ptzýmowane do eksploatacji vządzenia,

instalacje i sieci wymagań' okteślonych vl niniejszej IRiESDn.

CHEMAR S.A w ptzypadku gdy nie jest właścicielem uruchamianych vtządzeń', instalacji i
sieci, zasttzega sobie pÍavio sprawdzenia utządzen, instalacji i sieci ptzyŁączaĺych do sieci,

któtej jest operatotem.

III.3. PF.ZEKAZANIE UF.z!ĐzEŃ Do REMoNTU LUB wYcoFYwAI\IE
z EKSPLOATACJI

III.3'I. Pnekazatie atząđzeil do ĺemontu lub wycofanie z eksploatacji następuje na podstawie

đecy zji wł aś ciciela urządzeń'.

In'3.2. Datę i sposób pruekazatia vtządzeń' pnyłączoĺych do sieci oSDn do Íemontu

lub wycofania z ekspLoatacjínaLeży uzgodnić z oSDn'

III.4.

Itr.4.1.

Uz GADNI.łNI E PRAC EKSPLoATACĘNYCH z oPERÄT o REM
SYSTEMU PRZESYŁoWEGo I oPERÁToRAMI SYsTEMow
DYSTRYBUcĘNYcH
'Vŕszystkie Ptace wykonywane w sieciach dystrybucýnych Są ptowadzone

w uzgodnieđu z wŁaściwym opeÍatoÍem systemu dystĺybucyjnego,

odpowiedzialn)'rn zaptowađzenie ruchu sieci dystrybucýnej, w któtej mająbyć wykonane

pĺace eksploatacýne.

W ptzypadku powietzenia pĺowa dzenla eksploatacji ltządzeÍl, instalacji lub sieci innemu

podmiotowi, szczegőłowe zasady i teĺminy dokonywania uzgodnień pĺac eksploatacýĺych'

z CHEMAR S.A. reguluie umou/a.

6HEMÄR S.A. dokonuje niezbędnych uzgodnień z oSDp 'ĺ/ zalłesie teĺminów

planowanych ptac eksploatacýnych ptowadzonych w kooĺdynowanej sieci 110 kV,

zgodnie z IRiESDP.

CHEMÄR S.A. dokonuje niezbędnych uzgodnień planowanych pĺac eksploatacýnych w

zakĺesie, w jakim mogą one mieć wpływ fL^pÍacę sieci, któtej ruch pĺowadząillĺĺoPeÍatotzy.

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I PRAVNA

Właściciel obiektu \ub utząđzenia elektĺoefletgeLyczÍ7ego pÍowadzi i na bieżąco

aktlallzĺj e nas tępuj aca dokumentac j ę :

a) dla obiektu elekttoenetgetycŻnego - dokumentację ptawnąi techticzną

b) dLaurządzeń - dokumentacje tec|lriczĺą.

Dopuszcza się ptowad zeĺie otaz akuahzacje dokumenta cjí ptzez inny podmiot dziaŁajłcy

na iodstawie umov/y z^\rĺLftej z właścicielem. Rodzaj i zaktes pĺowadzonej dokumentacji

okĺeśla umowa.

In'.4.Ż.

rII.4.3.

rn.4.4.

ilI.s.

n.5.1.

ucYinef
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Operator System u Dystrybucyjnego

Dokument acja prawna obiektu elekttoeneľgeťycznego powinna zawíetać
w szczególności:

a) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodatowania teÍenu - jeżeli jest

wym2,gafla,

b) dokumenty sĺĺĺietdzające stan ptawno-vrłasnościowy nieruchomości,

c) pozwoleđe na budowę wtaz z zaŁącznkami,

d) pozwolenie na użytkowanie _ jeżehjest wynagane.

Dokumentacjatechnicznaw zależnoścíod potĺzeb,todzaju obiektu, wządzeĺiatwb
g:ruPy utządzeń' obejmuje m.in.:

a) dokumeflt^c)ę pĺojektową i powykonawczą

b) pĺotokóŁ za|<sĺahflkowania pomieszczeń i ich stĺef lub ptzestneni zewnętrznych do
kategoÍii tiebezpieczeństwa pożaĺowego i/lub zagrożenia wybuchem,

c) dokumentację techniczno - ĺuchową lxządzeĺ,

d) dokumentacię zwięaną z ochtonąśtodowiska natuĺalnego,

e) dokumentacię eksploatacýną i ĺuchową.

Dokumentacja eksploĺtacýna i ruchowa w za|eżności od potĺzeb, ĺodzaju obiektu,
utządzenia lub gupy lltządzeń' obe)muje m.in.:

a) dokumenty ptzýęcia do eksploatacji,

b) instĺukcje eksploata cjí wraz z niezbędnymi załączĺfüami,

c) dokumenty doĘczące oględzin, pĺzegĘów, konserwacji, ĺrlaptarw i remontów,
w tym dokumenty doĘczące rodzďp i zakĺesu uszkodzeń inaptaw,

d) pĺotokoŁy zawieta1+ce wynĺki przeprowađzonych badzń, ptób i pomiaĺów,

e) wykaz niezbędnych części zamienĺych,

Đ dokumenty z Pfleprow^dzone) oceny stanu techniczfLego'

g) dziennik opeĺacfny,

h) schemat elekttyczny obiektu z zazĺaczenjem gtanic własności,

D wykaz nastawień zabezpieczeń i automatyki,

j) katĘ pruełączeń',

k) ewidencję założoĺych uziemień,

l) pÍogÍamy Łączeniowe'

m) stykaz personelu ruchowego.

Instrukcja eksploatacji obiektu,siecí, utządzenia lub gľupy utządzeń' jest opĺacowywana
ptzez właściciela i w zaLeżności od potÍŻeb onz todzaju obiektu, urządzeĺia lub grupy
utządzeń, za'w ieta m.in. :

a) ogólĺrą chaĺakterys tykę utządzetia,

b) niezbędne warunki eksploatacji urządzetia,sieci w rym sieci zastLajaco- t'ozdzietczych

Irr.5.3.

III.5.4.

n.5.5.

Instrukcja Ruchu I Eksploataci eciD_.-ystrybucyjnej
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ZUCH I AP ..CHEMAR,, S,A.
Operator Systemu DYstrybucYjnego

wymagania doĘczące kwalifĺkacji osób zajmujących się eksploatacla

okĺeślenie cz1mności związanych z uruchomieniem, obsługa w czasie Ptacy
i wyłączenlem urządzenia w warunkach notmalnej eksploatacji,

za|łesy pĺzeptowadzanlz og\ędzlĺ,ptzeg|ądősĺ otaz ptób, pomiarów i badan,

wymagaĺaw zakĺesie konseĺwacji i napĺaw,

zasady postępowania w nzie awati, pożatu i w ptzypadku innych zakłőceíl
v/ pÍacy utządzenia,

wykaz niezbędnego spÍzętu ochĺonnego,

infotmacje o śĺodkach łączĺości'

wymaganla ztxĺíązane z ochtonąśĺodowiska natutalnego,

zz|łesy wykonywania zapisôw ruchorľych, w tym wskazaíl 
^p^Íat:ury

kontĺolĺro-p omiaĺowej,

opis zastosowanych śĺodków ochtony ptzed ponżetiem, pożaretĺ, wybuchem otaz

śĺodków w zakĺesie bezpíeczenstwa obsługi í otoczetia'

c)

d)

e)

Đ

s)

h)

Đ

i)
k)

III.6.

rII.6.1.

REZERWA URzĄDzEŃ I CzĘŚcI zAPASowYCH

In'.6.Ż.

CHEMARS.A' w zakrcsĺe posiadanego maiatku, zapewnia tezeffitywtządzeńiczęści

zapasowych, niezbędne z punktu widzelia bezpieczĺej ptacy systemu

elektĺoenetgetycznego'

'Vľ pĺzypadku powietzenia CHEMAR S.A. pĺowadzetia eksploatacji ptzez właściciela

,rzidz'.n' ,^-irtu umowa powinna tegulować zasaďy utÍąImywania niezbędnej rczenĺy

urządz eí i cz ęś cí z apa s owych.

WYMIANA INFORMACJI EKSPLOATACYJNYCH

Podmioty pr.owadzące eksploatację sieci dysľybucý ĺej otaz utządzeń, instalacji i sieci

prryłą.rőiy"h do sieci dystrybucynejvĺymieniaj+wzajemĺĺe infotmacje eksp1oata.ý'".

odbiotcy i wytwótcy mogą azyskać od CHEMAR S.A' infotmacie eksploatacýne o sieci

dystrybr'.y1n"1 CHEMAR S.Ä. 'ü zakĺesie zsĺíązaĺ'1m z bezpieczeństwem

i niezawodnością pĺacy ích urządzeń i instalacji.

Wymiana infotmacji eksploatacý nych obejmuj e w za\eżności od potÍzeb :

a) infoĺmacje niezbęđne do spoĺządzenia schematów sieci dystrybucyjnej,

b) wyfukloględzin, pĺzegLądőw i oceny stanu techniczrLego,

c) wyniki badań.,pomiatów i pĺób eksploatacylnych,

d) paĺametry obiektów, utządzeń' i sieci zmienione w wyniku pod!ęcia dzíałan

eksploatacýnych,

e) infoĺmacje związaĺe z elektĺoen etgetyczf1ąautomatyką zabezpíeczeniową

Đ imienne wykazy osób, wĺaz z danymi teleadĺesowymi, odpowiedzialnych za

podejmowa nle dzíaŁań, eksploatacylnych.

III.7.

III.7.1.

rn.7.2.

Instrukcja Ruchu I Eksploatacji ücyjnej
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ZUCH I AP,,CHEMAR,, S,A,

rn.7.3.

rn.7.4.

Operator SYstem u DYstrybucYjnego

Infoľmacje eksploatacýne, o których mowa w pkt.III.7.2, są aktualizowane

i pnekazyw 
^11e 

17a bieżąco.

opetatot Systemu pzesyłowego' opeÍatoÍzy s)rstemów dystrybucýnych oraz podmioty

przyŁączoĺe do sieci dystĺybucyjne1 CHEMÄR S'A. stosuja jednolite nazewnictwo

i numetacje swoich obiektów íutząđzeil.

Spo'y wynikające z pÍoponowanego nazewnictwa i numeĺacji w zakĺesie sieci dystrybucýnej

110 kV tozstÍzy7a opefatoÍ systemu pĺzesyłowego, a w zaktesie pozostałej sieci

dystrybucýnei spory ÍozstÍzyg^ odpowiednio oSDp i oSDn'

CHEMAR S'A. spotządzai akĺnllzuje schematy własnej sieci dystrybucýnej.

o CHRoNł Śnoo owIsKA NATURALNEGo

CHEMAR S.A' oraz podmioĘ ptzyŁączoĺe do jej sieci dystrybucýnei sązobowĺęane do

ptzestzegaĺia zasad ochĺony śĺodowiska, określonych obowiązuiącymi notmami

i ptzepisami pĺauznymi.

CHEMAR S'A. stosuje śľodki techniczne í otgaĺizacyine ogtaniczające wpływ ptacy

utządzeíl elektrycznych na śtodowisko natwalĺre.

Dokument acja pto)ektowa obiektów i utządzeíl sieci dystrybucyinej jest uzgadniana w

zakĺesie wymogów ochtony śtodowiska z właściwymi oĺganami ađministĺacji, jeśli

uzgodnieni a talie Są wymagane obowiązująryml pĺzepisami PÍa'wa.

ocHRoNA PRzECIwPoŻARowA
!flłaściciel urządzeí'l, instalacji i sieci zapewnia ich ochtone pĺzeciwpożatową zgodnie

z ob osĺ ĺązwjącyrnl noĺmami i p ĺz epis ami p tawnymi'

CHEMAR S.A. zapewnia opĺacowanie instukcji ptzecitvpożatowych ďa okĺeślonych

obiektów, układów, utządzeń'i instalacii eksploatowaĺej ptzez siebie sieci dystĺybucyjnej.

PLANoWANIE PRAC EKSPLoÄTACYJNIYCH

CHEMAR S.A. opĺacowuje ÍoczÍLe plany pĺ:zrc eksploatacyjnych dla własnych

lrządzeíl, instalacji i sieci dystľybucyjnych obejmu jacych szczególności:

a) oględziny, przeglądy orazbadaĺia i pomiary

b) ĺemonty.

Poza pncami pzewidywan)rmi w ÍoczrĺJm planie pĺac eksploatacýĺych CHEMÄR S'A'

zapewĺia rcahzacj1 dotaźĺych ptac, mających na celu usunięcie uszkodzeń zagrażających

ptawidłowemu funkcjonowaniu vĺłasnych rxządzeĺ, instalacji i sieci dysĘbucýnej lub

saĺĺatzających zagrožeĺĺe dla bezpieczenstlxĺaludzi i śĺodowiska natualnego'

Podmioty pt'zyŁączoĺe do sieci dystĺybucýnej CHEMAR S'A. uzgadĺaja

z CHEMAR S'A. pÍace eksploatacýne '\'ý' zakĺesie, w jakim mogą

rn.7 .5.

Ln.7.6.

III.8.

III.8.1.

Irr.8.2.

III.8.3.

III.9.

III.9.1.

[n.9.2.

ilI.10.

n.10.1.

ilI.10.2.

ilI.10.3.

Instrukcia Ruchu I EksPloatacii

Uchwała Zaĺządu ZUCh i AP "CI-IBMAI{'' S.A. Nr



ZUCH I AP,.CHEMAR,, S.A.

mieć

ilr.10.4. Podmioty planujące teaLizacjQ ptac eksploatacýnych wymzgapcych wyłączeń' elementów

sieci dystrybucýnej CHEMAR S'Á', są zobowiązane do ptzesÚzegania zasad i trybu

planowania wyŁączeil w sieci dysĘbucýnej CHEMAR S.A' ustalonego

w pkt.Vl.S.

Podmioty planujace rcahzacjl pĺac eksploatacfnych wymagających wyŁączeń' elementów

sieci dystrybucyinej CHEMAR S.A. pĺzekazujądo CHEMAR S.A. zg]'oszeĺia wyŁączeíl

elementów siecí' Zawaĺtość i teľminy ptzekazywaĺia zýoszeń okĺeślono w pkt.Vl.S.

WARUNKI BF;ZPIE;CZNEGo wYKoNYwÄNIA PRAC

CHEMAR S.Ä' optacowuj e instrukcj ę otgani zacji bezpieczĺej pncy' obowiązuj ącą osoby

eksploatuiace jego ltządzenia, instalacje i sieci.

Ptacownicy zatrudneĺi pĺzy eksploatacji vządzeń', instalacji i sieci elektĺoenergetycznych

powinni posiadać odpowiednie kwalifĺkacje i spełniać okĺeślone wymagnia zdtowotne ot'az

być ptzeszkoleni do pr^cy rlz- zajmotĺĺaĺych stanowiskach'

BF,ZP|ECZ EŃsTwo FUN KCJ oN owANIA sYsT EMU
ELEKT ROENERGETYCZNE GO

BEzPIEczEŃSTwo DoSTAw ENERGII ELEKTRYCZNEJ'
AWARIA SIECIOWA I AWARIA W SYSTEMIE

opetatoĺ systemu pĺzesyłowego, zgodnie z Instĺukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci

Päesyłowej', ĺa bĺeiąco tontĺoĘe warunki ptacy I(SE. W szczegőlnych ptzypadkach

opefatof systemu ptzesyłowego może srwieľdzić zagtożeĺiebezpíeczeÍlstwa dostaw eneĺgii

"Ĺm'y.rrr"1 
i poäać jo prrĚľ""nej wiadomości komunikat o wystąpieđu zagrożenn

b ezpíLczeńs t*" do.ta* enetgii elektĺycznej i podeimow aĺych dziaŁĺĺljach'

Zagt'ożeĺie bezpieczeńsĺxĺa dostaw energii elektľycznej może powstać

w szczególĺrości w następstwie:

a) dziaŁań, wynikaj acych z wptowa dzetia stanu nadzwyc zajnego,

b) katasftofy natuĺalnej albo bezpośĺedniego zagtożeĺiawystąpieđa awatitechnicznej,

c) wpĺowadzenia embatga, blokady, ograĺiczelia lub btaku dostaw palivĺ

l"i enetgii elektrycznej z innego kĺaju na terytoľium Rzeczypospolitej Polskiei, lub

zakłőcen w funkcjonowaniu systemów elektĺoeneĺgeĘcznych

poŁączoĺych z kĺajowym systemem elektĺoeneĺgetycznym'

d) stĺajku lub đepokojów społecznych,

e) obniżenia dostępnych Íezeflrĺ zdolĺrości wytwóĺczych poniżej niezbędnych wielkości

lub bĺaku możliwości ich wykotzystania.

Podstawow)rm Stanem pÍacy KSE wymaga|łcpn dzíałaíl interwencýnych służb

dyspozpotskich i służb ľuchowych jest zagľożenie bezpieczeństwa dostaw eneĺgii

ru.10.5.

wpływ

III.11.

n.11.1.

In'tI.Ż.

ruch

Operator System u DYstrybucYjnego

eksploatacje sieci dysĘbucýnej.

IV.

IV.1.

tv.1.1.

Iv.l.Ż.

Instĺukcia Ruchu I EksPloataci ci Dystrybucyinej
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zUcH l AP "CHEMAR" s'A' 
opeľator Systemu Dystrybucyjnego

elektrycznej, v/ tym:

a) zwariaw systemie,

b) a'waĺa sieciowa'

IV.1.3' W pĺzypadku ogłoszenia zagľożeliabezpíeczeĺstwa dostaw eneĺgii elektrycznej, oSP może

stosow;ć p'o."ar'ry awarýne bilansowania systemu i zanądzaria ograniczetiami

systemowymi,I7^zywafle tősĺĺ:.úeż ptoceduĺami awaryjnymi' Ptocedury awaty1ĺe stosowane

na n7nku bilansującym okĺeśla Instrukcja RuchuiBksploatacjiSieciPzesyłowej'

tV.1.4. opetatot systemu pĺzesyłowego może stosować pľocedury 
^wuťy)ÍLe 

ĺ7nku bilansującego,

o t<tórych -ó-" * pkt IV.1.3 w ptzrypadkach awatiť- sieciowych

í a.vĺa;;1i w systemie nie po-ádoia.ych powstania zagľożena bezpieczeństwa dostaw

eneĺgii elektrycznej. !íówczas pĺocedury te doĘcząpodmiotów objętych skutkami avĺaĺi'

ry.1.5. W ptzypadku stwieĺdz et.ĺra przez oSP zagrożenia bezpieczeĺstlĺła dostaw eneĺgii odbiotcy

przyŁąc)en do sieci dystĺybucýnei stosuią się do poleceń oSDp bezpośtedđo lub

za pośĺednictwem oSDn'
\X/ ptzypadk ach a-wa1lj sieciowych i awaĺí w systemie đe powodujących wystąpienia

zagrożetia bezpíeczeílstwa dostaw energii elektrycznej bezpośtednie polecenia właściwych

opetatotóur rcahzuj+podmioty bezpośtednio zaangażowane w PÍoces usunięcia skutków

a:wati.

IV.1.6. oSDp wfaz z oSDn podejmuja, zgodnie z IRiESDp oÍaz \N ptzypadkach uzasadnionych

z IfuESDn, niezwłoczne działanta zmietzď1ące do likwidacji zagľożenia bezpieczeílsbĺĺa

dostaw enetgii elektĺycznej ' a'wutií-sieciowej lub awarii w systemie.

tV.1.7. oSDp w uzgodnieĺiu z opeÍatoÍem systemu pĺzesyłowego oPÍacowuje i na bieżąco

akĺla1zujeptocedury dyspozytotskie na oktes odbudowy zaslLania systemu dystrybucýnego,

któtego pĺacąkieĺuje.

IV.1.8. Pĺocedury dyspozytoĺskie na okĺes odbudowy zasilania systemu dystrybucýnego

obejmują w szczególĺrości:

a) podzíaŁ kompetencji służb dyspozytoĺskich,

b) a'watýĺe układy pĺacy sieci,

c) wykaz openc]i ruchowych wykonpvanych w poszczególnych Íazach

odbudowy zastlaria,

d) dane techniczĺe tiezbędne do odbudowy zzsťrania, t'yb i zasady wymiany

infoľmacji i poleceń dyspozytoĺskich'

IV.1.9. Jeżell' awaia sieciowa, aĺxĺaríz w systemie otaz zagrożenie bezpieczeilsĘĺĺa dostaw enetgii

elektrycznej lub też ptzesĺidzíana pĺoceduĺa likwidacii a'watiť-\wb zagtożenia bezpieczeństwa

dostaw eneĺgii elektrycznej stanowi zagtożeĺie dla użytkowników systemu nie objęĘch

asła;1ąlub stanem zagrożeĺia, oSDp oĺaz oSDn udziela tr.,m użytkownikom niezbędnych

infoĺmacji o zagrożeĺiu i sposobach pĺzeciwdziałatia tozszetzaniu się awaĺii lub stanu

zagrożetia.

Iv.Ż. BEzPIECzEŃSTwoPRACYSIECIDYSTRYBUCĘNEJ

IV.z.1. CHEMAR S.Ä. ptowadzi ruch sieci dystrybucýnejw sposób zapesĺniajacybezpieczeństwo

Instĺukcia Ruchu I Eksploa Sieci Dystrybucyinej

Zawłieĺdzonei: ) 7
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zucH I AP ".HEMAR" s'A' 
operator systemu Dystrybucyjnego

reahzacjí dostaw enetgii elektĺycznei siecią dystrybucýną CHEMAR S.A.

Iv.2'2. CHEMAR S.A. dottzymuje puf^metÍów jakościowych energii elektrycznej
i standatdów jakościowych obsługi odbiotców.

IV.3.

rv.3. l.

rv.3.1.1.

wPRowADzANIE PRzERw I oGRÄNIczEŃ w DoSTARCZANIU
I POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Postanowienia ogólĺre

og'aĺĺczena w dostarczanju i poboĺze enetgii elektrycznei -ogą być wpĺowadzone pflez
oSP, na czas oznaczoĺrLy, w pĺzypadku wystąpienia zagľożetia bezpieczeilstwa dostaw
enetgii elektrycznej lub w pĺzypadku 'ĺzptowadzeni^ Ptzez Radę Ministĺów w dĺodze
r'ozpotządzenia,napodstawie att'77 ust. 7 ustawy Ptawo eneÍgetyczne, ognniczeń w
dostatczaniu i pobotze eneĺgii elektrycznej.

W pĺzypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw enetgii elektrycznej, w
tym w ptzypadku wystąpienia awari sieciowej lub awaĺii w systemie, oSP , oSDp i oSDn
podejmuja we współpÍŻcy z użytkownikami systemu wszelkie możliwe dzlaŁana ptzy
wykotzystaniu dostępnych śtodków mających ĺrI^ celu usunięcie zagrożeĺia
bezpieczeŕlstwa dostaw enetgii elektrycznej i zapobieżenia jego negatywnym skutkom'

CHEMAR S.A. na polecenie oSDp podejmuje w szczególĺrości następljące dzĺałatia:
a) wydaie polecenia zmniejszeĺia ilości pobietanej enetgii elektrycznej ptzez odbiotców

końcowych ptzyłączoĺych do sieci dystrybucyjnej na obszatze działana CHEMAR
S.A.

b) pÍzefywz. zaslLanie niezbędnej hczby odbioĺców końcowych ptzyŁączoĺych
do sieci dystrybucýnej na obszarze dziaŁanla CHEMÄR S.A.

ograĺiczenia w dostatczaniu i poboĺze eneĺgü elektĺycznej wpĺowadza się wg
następuiących trybów:
a) tryb notmalĺry, okĺeślony w pkt 

'Iv.3.2,

b) tĺyb noĺmalĺny na polecenie oSP, okĺeślony w pkt tV.3.3,
.) tĺyb a'wary1ny, okĺeślony w pkt I\ĺ.3.4,
d) Ęb automatycznľy, okĺeślony w pkt rV.3'5,

Đ Ęb ogĺaniczenja poziomu ĺapięć, okĺeślonyw pkt IV.3.6.

oSDp i odpowiednio oSDn nie ponoszą odpouriedzia|ności za skutki ogtaĺiczeíl
w dostawach enetgii elektľycznejsĺptowadzonych wg. ÍozpoÍządzenia wydanego
na podstawie delegacji zawzttej w ustawie Ptawo enet1etyczfle wg Ębu opisanego
w pkt \ĺ.3'2, jak i w wyniku ochtony systemu tea|izowaĺego pÍzez oSP wg trybów
opisanych w pkt fV.3.3, \1.3.4,IV.3.5 i IV.3.6.

Tryb normalny

ognĺĺczeniaw Ębie notmaln)'m wpĺowadza Rada Ministtów, w dĺodze tozpotządzenia,
na podstawie att. 71 ust' 7 ustawy Pĺawo efletgetyczfle, na uĺniosek ministta właściwego
do spĺaw gospodatki. ograĺiczenia w dostatczanilli pobotze eneĺgii elektrycznej

wptowadzane Są na cz^s oznl^czoĹ7y, na terytodum Rzeczypospolitej Polskiej
lub j.go części, w ptzypadku wystąpienia zagtożetia:

a) bezpieczenstwa eneÍgetyczflego Rzeczypospolitej Polskiei polegającego

rv.3.r.2.

tv.3.1.3.

rv.3.1.4.

rY.3.2.

rv.3.2.1.

lnstrukcia Ruchu I Eksploata ieci Dystrybucyine!
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Operator Systemu Dystrybucyjnego

na długookĺesowym bľaku ĺównowagi na rynku paliwowo - eneÍgetycznym,

b) bezpieczeilsĺĺła dostaw eneĺgii elektĺycznej,

c) bezpíeczeístwa osób,

d) wystąpienia znacznych sttat mateĺialnych.

ogranlczena w dostaľczzĺiu í pobotze enetgii elektrycznei -ogą być wptowadzone po
wyczerpaniu, ptzez opetatotów we współptacy z za|nter.esowanymi podmiotami,
wszelkich dostępnych śĺodków, o których mowa w pkt IV.C.10.3. IRiESP służących
do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu elektĺoenetgetycznego, PÍzy
dołoż eniu naIeżytej s taĺanno ś ci'

!7niosek, o któĺTm mowa w pkt I\ĺ'3.2.7, spotządza ministet właściwy dla spĺaw
gospodatki z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia oSP.

oSP we współpÍacy z oSDp ptzy udzia|e oSDn optacowuje plany wptowadzalia
ognticzeil'w dostatczaniu i poboĺze eneĺgii elektycznei nu wypadek wystąpienia

okoliczności powołanych w pkt. \r3.2.1'. ogľantczena w đostatczaĺiu í poboľze eneĺgü

elektrycznej nie mogą powodować zagtożenia bezpieczeílsffiĺa osób otaz uszkodzenia

lub ztiszczenja obiektów technologicznych, z także zakŁőceń'

w funkcjonowaniu obiektów ptzezflaczonych do wykonywania zadaĺ w zakĺesie

bezpieczensĺwa lub obtonności państwa, opieki zdĺowotnej, telekomunikacji, edukacji,

wydobywania paliw kopalnych ze złőż, ich pĺzetóbki í dostatczatia
do odbiotców, wl1tuĺatzaĺrja í dostat'czanja energii elektrycznej oraz ciepła

do odbiotcő,w otaz ochĺony śĺodowiska.

ognnlczenla w dostaĺczaniu i poboze eneĺgii elektrycznej wpĺowadzaĺe
w Ębie notmalnym mogą doĘczyć odbioĺców o mocy umownej wyższej niż 300 k'ü7.

PtzĺJporządkowane odbiotcom, w)'mienion}'m w pkt. I\I.3.2.4, wielkości dopuszczalnego

maksymaLĺrego ograniczeĺia w dostatczaniu i poboĺze eneĺgii elektrycznej uwzględnia się

w umowach za'watĘch z tymi odbiotcami'

Plany wptowadzatia ograticzeilw dostaĺczaniu i poboĺze eneĺgii

elektrycznej, o których mowa w pkt. 'Iv.3.2'3 obowiązują dla okĺesu od dnia

7 wrueśtrJia danego ĺoku do drľa 37 sieĺpnia Íoku następnego i vłymagją

a) uzgodnienia z Ptezesem URE vl pĺzypadku planów opÍacowywanych ptzez
OSP,

b) uzgodnieĺia z oSP w ptzypadku planów opÍacowywanych pĺzez oSDp,

c) uzgodnienia z oSDp, posiadającymi bezpośĺedđepołączene z sieciąptzesyłową oSP
w pĺzypadku planów opÍacorfi/ywanych pľzez oSDn,

d) cotocznej aktllahzac)iw tetminie do dnia 31 sieĺpnia.

Ptoceduta ptzygotowatia planu wptowadzaĺia ograticzeń' w dostatczaniu

i poboze energii elektĺycznej w trybie noĺmalĺr1.ĺn obejmuje:

a) pÍzygotow^nie pruez CHEMÁR S.A., w teĺminie do 30 kwietnia, wstępnego planu
'wprowadzatia ograĺiczen v/ dostatczaniu i poboze enetgii elektrycznej
w stosunku do odbiotcőw pt'zyŁączonych do sieci dystrybuclnej na obszatze dziaŁaĺia
CHEMAR S.Á.,

Iv.3.2'Ż.

IV.3.2.3.

N.3.Ż.4.

rv.3.2.5.

\r 3.2.6.

\r 3.2.7.

Instrukcfa Ruchu I Eksplo$ci
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b) uzgodnienie planu wptowadzalia ogtariczeń w dostatczaniui pobotze enetgii
elektľycznej pÍzygotowaflego pÍzez CHEMAR S'A z oSDp,

c) powiadomienie odbioĺców, w foľmie pisemnej lub w sposób okĺeślony
w umowach lub za pomocą innego śtodka komunikowania się w sposób puýew
zuĺyczď1owo pt'Ż,eŻ CHEMAR S'A', o uzgodnionym planie
wpĺowadzania ogľaniczen w dostarczaniu i poboĺze enetgii elektĺycznej,
w tetminie 4 tygodni od pruekazaĺiz do CHEMAR S'A. PŻez oSDp
uzgodnionego pomiędzy oSP a oSDp tego planu'

W pĺzypadku zmiany wielkości ograniczen vr poboĺze mocy i minimalnego dobowego

poboĺu eneĺgii elektrycznej, oSDn pruyŁączeti do sieci oSDp Są zobowiązali do

powiadomienia o tym oSDp, w foĺmie pisemnejw tetminie 4 dni od zaĺst:iaŁej zmiany.

IV'3.2.8. !7ielkości planowanych ograĺiczeń w dostaĺczaĺiu í pobotze eneĺgii elektrycznej, uięte w
planach wpĺosĺadzania ograniczeń w dostarczanjai poboze enetgii elektrycznej, poptzez
ograniczeĺie poboĺu mocy' okĺeśla się w stopniach zastLatia

od 11 do 20,przy czymi

a) 11 stopień zasiania okĺeśla, że odbioĺca może pobieĺać moc do wysokości
mocyumownet,

b) stopnie zastLaĺia od 1'2 do 19 powinny zapewtiać ĺównomietne obniżaniemocy
pobieĺanej pĺzez odbíotcę,

c) 20 stopieĺ zas:ťLaĺrjra okĺeśla, iż odbiotca może pobietać moc do wysokości
ustalonego minimum, niepowodującego:

a zagrożetia bezpieczeístwa osób otaz wszkodzenja llub zliszczeđa obiektów
technologiczĺych',

a zakłőceĺw funkcjonowaniu obiektów ptzezfla;czonych do wykonywania zadaíl
w zakĺesie: bezpieczeństlĺĺa lub obĺonności państwa okeślonych
'w ptzepisach odĺębnych, opieki zdĺowotnej' telekomunikacii, edukacji,

wydobywania paliw kopalnych ze złőż, ich pĺzetóbki i dostatczaĺia
do odbioĺców, wytwaĺzaĺia i dostatczanla energii elektrycznej onz ciepła do
odbioĺców, ochĺony śľodowiska.

Iv.3.2.9. W trybie notmalĺr1'rn ograticzenia vĺ pobotze eĺetgý elektrycznej sąteallzowaÍle PÍzez
odbiorców, stosownie do komunikatów opeÍatoÍa" systemu pĺzesyłowego
o obowiązuj ących stopniach zasůanja.

I(omunikaty o stopniach zastlania wptowadzonych jako obowiązujące w najbliższych 72

godzlnach i ptzewidyr:vanych na następne 12 godzin, sąogłaszane w śĺodkach masowego
ptzekazu zgodnie z zasadami okĺeśIonymi w tozpotządzeniu, o któĺrr.m mowa w att, 1'1'

ust. 6 ustawy Prawo eneÍ1etyczÍ7e. W pĺzypadku zrőżticowania wpĺowadzonych
ognniczeíw dostatczaniu i pobotze enetg1l' elektrycznej w stosunku do stopni zastLatiz
ogłoszonych uz komunikatach, CHEMÄR S.A. powiadamia odbiotców CHEMÄR S'Ä.
ujętych w planach ograticzeĺ indywidualnie w fotmie pisemnej lub w sposób okĺeślony w
umowach lub zapomocąinnego śtodka komunikowania się w sposób zsvyczajowoptzýery
w CHEMÁR S.Ä. .

IV.3.2.10. odbiotcy objęci planem ograĺiczeń'w dostaĺczaniu i poborze enetgýelektľycznej rcahzujł
polecenie dyspozytoĺskie dotycz ące ogtaticzen'

tV.3.2' 1 1' odbioĺcy objęci planem ograĺiczeń w dostaĺczaniu i pobotze eneĺg1l' elektľycznej tejestľują
w czasie tnxĺalia ognticzeń:
a) polecone stopnie zastlania,

Instrukcja Ruchu I Eksploatacli i Dystrybucyjnei
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IV.3.3.

rv.3.3.1.

Operator Systemu Dystrybucyjnego

b) wielkości pobotu mocy w poszczególnych stopniach zastlatia.

Tryb normalny na polecenie OSP

'ü(i pľzypadku zagrożeĺia bezpieczensdva dostaw energii elektĺycznei oSP może
wpĺowadzić ognticzenia w dostatczaniu i pobotze eneĺgii elektĺycznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub j.go części do czastJ wejścia w życie pĺzepisów,
o których mowa w pkt I\I.3.2.1', lecz nie dŁużej njż na oktes 72 godzin.
Plany wptowađzatiĺ ograliczeń w dostaĺczaniu i poborze energii etekttycznej onz
pĺocedury związane z wpĺouzadzanjem ognriczen opÍacowane dla trybu notmalnego i
opisane w pkt \ĺ.3.2 majązastosowanie w Ębie notmalĺrym napolecenieoSP.

\X/ ptzypadku wpĺowadzeĺia ogtaniczeń' w dostarczaniu i pobotze energii elektrycznei w
trybie notmalĺrym fla polecenie oSP, oSP ptzekazuje stosowne komunikaty o

ograĺiczeniach, w sposób anaLog1czĺy jak ďa infoĺmacji okĺeślonych w pkt \13.2.9.
!7ydanie stosownych komunikatów za pośtednictwem śĺodków masowego ptzekazu
zgodnie z zasadamj okĺeślonymi w rozpotządzeniu, o któr'7m mowa w 

^fr.. 
11 ust. 6

ustawy Pĺawo efletgetyczne, następuje w możliwie najkńtszym teffiinie.

Tryb awaryjny

oSP może dokonać wyŁączeń odbioĺcóvz w tľybie awaryjnym w pzypadku zagtożetia
bezpíeczeństwa dostaw eneĺgii elektĺyczne'1 lub wystąpíetia zagľożeđa bezpieczeństwa
osób, jednak ne dłużej njż na oktes72 godzin.

WyŁączeĺĺa odbiotców według tĺyb,l awary1ĺego, tealizuje się na polecenie oSP jako

wyŁączelia awaty1ĺe. W pĺzypadku dokonatia ptzez oSDp, wyłączeń odbioĺców
w poĺozumieníu z oSDn, w szczegőLności w zwíązkll z zagr'ożeĺiem bezpieczeństwa osób,

oSDp jest zobowĺązany ĺiezsĺŁocznie powiadomić o ĺ.,'m fakcie służby dyspozpoĺskie
OSP - ODM.
ZzŁączenia odbiotców wyŁączoĺych 'w trybie 

^\rraťnÍ7ym 
odbywaia się wyłącznle

za zgođąoSP za pośĺednictwem oSDp ,a następnie oSDn'

Tryb ogľaniczenia poziomu napięć

ograĺiczenia poziomu napięcia po stĺonie SN, jednak nie dłużej ĺjż ĺa okĺes 72 godzin.

ograniczenie poziomu ĺapięć na danym obszatze powinno być ztea|lzowane na

polecenie OSP poptzez:

a) zablokowanie automaĘcznej ľegulacji napięć, tĺansfoĺmatotów 110 kV/SN i
utÍzymywaniu poleconej bądź aktualnej pozycji przeŁącznlka zaczepőw
Úansfotma toÍr- 1'1'0 kV/SN, Iub

b) obniżeđe o 5o/o zzdanego napĺęcia SN układów autom^tycznej tegulacji napięcia

tĺansfoĺmatotów 1 10 kv/SN'

ograniczenie poziomu napięć powinno być zteahzowaÍle bez zbędnej zwłoki, w czasie

nte dŁużej nĺż do 60 minut odwydađa polecenia; zalecany czas v/pÍowadzenja nie powinien
pruekraczać 30 min.

CHEMAR S'A. po wpÍowadzetiu Ębu ogĺaĺiczeĺia poziomu napięcia tejestrują

w czasie ttslatiz ognniczeí:

rv.3.3.2.

rv.3.3.3.

rv.3.4.

IV.3.4.1.

N.3.4.2.

rv.3.4.3.

IV.3.5.

IV.3.5.1.

rv.3.5.2.

rv.3.5.3.

rv.3.s.4.

Instrukcia Ruchu I Eksploata ieci Dystrybucy)nei
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a) poziom napięcia,

b) p ozy cje pruełączĺltkősĺ zaczep őw tĺans foĺmatorów 1 1 0 kV/ SN,

c) tĺyb ptacy automrtycznei ĺegulacji napięć tĺansfotmatoĺów 110 kV/SN.

wsPoŁPRAcA CHEMAR s.^.z INNYMI oPERAToRAMI
I PRZEKAZYWANIE INFoRIVIACJI PoMIĘDZY oPERAToRÄMI oRAz
oPERÄToRAMI A UŻYTKoWNII(AMI SYSTEMU

CHEMAR S.A. współprucuje z następującymi opeĺatotami:

a) opeÍatoÍem systemu przesyłowego,

b) opeĺatorami systemów dysĘbucfnych,

c) opefatoÍami handlowo-techniczn;rmi,

d) operatotami handlowymi,

e) opeÍatoÍami pomiarów,

oĺaz odbiotcami i wytrvótcami.

opeĺatoĺ systemu dystrybucýnego, któtego sieć dysĘbucyina ĺrie posiada bezpośĺednich
poŁączeń' z siecĺąptzesyłową (oSDn), rcahnlje okĺeślone w ptawie enefgetycznym, IRiESP
otaz IRiESDp obowiązki w zakĺesie współptacy z oPeÍatoÍem systemu pzesyłowego lub
systemu połączonego zapośtednictwem opet^tot'asystemu dystrybuclflego,z któtego siecĘ
jest połączony, który jednocześnie posiada bezpośtednie poŁączetie z síeĄptzesyłową'

Zasady ĺ zakrcs współptacy oSDp. z opeÍatorem systemu dystrybucýnego któtego sieć

dysĘbuclna nie posiada bezpośtednich połączeń, z síeĄ pľzesyłową (oSDn)' są

okĺeślone w instĺukcjach: IfuESDn,IRiESDp IRiESP otazw instrukcjach współpĺacy
i w stosownych umowach za-watĘch pomiędzy oSDp i oSDn.

Szczegőłowe zasady współpĺacy pomiędzy opeĺatoĺami systemów dysĘbucflnych, otaz

pomiędzy opeĺatoĺami a użytkownikami systemu są okteślonew tozdziałach II, ilI, IV i VI.

'V7spółptaca CHEMAR S.A. z opentoĺami hand1owo-techniczn}'mi, opeĺatoĺami

hanďoĘ'mi otzrz opeÍatoĺami pomiatów jest okĺeślona w części IRiESDn-Bilansowanie
systemu dysĘbucyjnego.

opeĺatotzy handlowo-technicznymi oÍaz opeÍ'a;toÍzy handlowi są zobowiązaĺi do
podpisania stosownej rrmowy z oPetatorcm systemu ptzesyłowego otaz z
właściĘ'mi opeÍatoÍami systemu đystrybucyjĺego, jeżehích dzíałalność dotyczy podmiotów
pĺzyŁączoĺych do sieci dysĘbucýnej.

Zasady współpĺacy własnych służb dyspozytotskich oSDn ze sŁużbami dyspozytotskimi
innych opetatoĺów systemów dystrybucýnych, zľ-waltte są w umowach i/lub
w instľukcjach współptacy'

Podmioty pnyłączone do sieci dystĺybucýnej CHEMAR S.Ä' o napięciu SN,
n.n' a w szczegő\nych ptzypadkach także inne podmioty wskazane pÍzez
CHEMAR S.A., optacowuja iuzgadna)+z CHEMAR S.A. instrukcje współptacy, któte
powinny uwzględniać wymaganla okĺeślone w niniejszej IRiESDn.

Ptzedmiotem instĺukcji współpracy' służb dyspozytotskich CHEMAR S.A. ze służbami

v.

v.1.

v.2.

v.3.

v.4.

v.5.

v.6.

v.7.

v.8.

v.9.
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dyspozytotskimi innych opeĺatoĺów systemów dystĺybucýnych w tym oSDp
jest w za\eżĺoścí od potzeb:

a) podzíał kompetencji i odpowiedzialności w zakľesie czynności łączeniowych

i ľegulacýnych,

b) otgaĺĺzacja ptzetsĺĺ i ogľaĺicz en w dostawach enetgii elektrycznej,

c) okĺeślenie zasad i warunków zuĺiązaĺych z wzajemĺym wykoĺzystaniem

elementów sieci dystrybucýnej,

d) szczegőŁowe ustalenia sposobów rcalizacjiposzczególĺrych zadań,vĺymienionych

w pkt.Vl.1.,

e) okĺe śleni e z as ad w zaj emnego wykoĺzys Ęw at:lla sŁużb dysp o zytoĺskich,

Í) kooĺdynacjĺprucy elektroenetgeĘczĺej automaĘki zabezpieczeniowej sieciowej,

g) wykazy osób upoważtioĺych do pĺowadzenia uzgodnień,

h) zaktes i tryb obiegu infoľmacji,

i) okĺeśleđ e zasad i odpowiedzialĺrości związaĺej z usuwaniem zakłőceń i awati
oĺaz kooĺdyn acja pĺz'c eksploatacýnych'

V.10. Instĺukcja współptacy, służb dyspozpotskich CHEMAR S.A. z podmiotami

ptzyłączonynidó sieci dystrybucýnej CHEMAR S.A. zatĺĺieta co najmniej:

a) pođziaŁkompetencji i odpowiedzialności w zakĺesie czynności łączeniowych,

b) eksploatacfne gratice stÍon,

c) zakĺes i tĺyb obiegu infoľmacji,

d) okĺeśIenie zasad i warunków zwięanych z wzajemĺym wykotzystaniem

elementóuz sieci dystĺybucýnej i sieci rczdzíeIczych podmiotőw ptzyŁączonych do oSDn

e) wykazy osób upow ażtioĺych'wf^z z dan)'mi teleadtesowymi, któte podlegaja aktlahzacji

pou^źae1zmianle or^, 
^itu^\'zacji 

cotocznej w tetminie okĺeślonym ptzez CHE,MAR

S.A.

v.11' CHEMÄR S.A. umożliwia reahzację umów sptzedaży enetgii elektĺycznej za'wattych Ptzez
odbiotców przyŁączoĺych do jego sieci poptz ez zamieszczaĺie na swoich stĺonach

intetnetowyJh oruz udostępniania do publicznego wglądu w swojej siedzibie:

a) aktualną listę sptzedawców eneĺgii elektĺycznej, zktőtyml CHEMAR S.A. zzsĺarŁa

umowy o świadczenie usług dystrybucji eneĺgii elektrycznej,

b) wzoĺce umów zasĺíeraĺych z użÉownikami systemu' 'w szcze1ólĺrości wzofce

umów zasĺieranych z odbiotcami końcowymi oÍ^z ze sptzedawcami eneĺgii

elektrycznej.

vI. PROWADZENIE RUCHU SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

u'1. oBowIĄzKI CHEMAR S.A.

u'1.1. \W zakĺesie pĺowadzenia ĺuchu CHEMAR S'A. na obszatze kietowanei sieci dysĘbucýnej

CHEMÄR S.A. w szczególĺrości:

a) planuje ptacę sieci dystrybucýnej CHEMAR S.Á', w t'/m optacowuie: układy notmalne

pracy'siJci, plany wylączeiL otaz planuje i kieruje opeĺacjami łączeniolľyni,

b) monitoruje pfacę sieci dystrybucýnei CHEMAR S.A. onz zapobiega

ystrybucyinel

Zatlłieĺdzonei: ]ffi
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ZUCH I AP ..CHEMAR,, S.A,
Operator System u Dystrybucyjnego

wystąpieniu zagr.ożeriom dostaw enetgii elektĺycznej,

c) usuwa skutki lwatiť.w tym awarii sieciowych, samodzielĺrie oIaz we współpÍacy z oSDp
d) ptowadz i dziaŁanla stetownicze,

e) opĺacowuje bilanse mocy i enetgii elektĺycznej uwzględniając zavĺatte umowy sptzedaży
enetgii elektrycznej, umowy o świadczenie usług dystrybucji,

f) zapewĺĺ^ :utÍzlĺmalie odpowiedniego poziomu ÍezeÍ1^r mocy elementów sieci
dystrybucýnej, w celu dotĺąrmatia standaĺdowych paÍametÍów jakościowych eneĺgii
elektrycznej,

g) wptowadza ogtaĺiczeĺia w dostarczanju i poborze eneĺgii elektrycznej, zgodnie
z zapisami punktu fV.3,

h) przekazýe do opeĺatoÍa systemu dystĺybucyjnego oSDp zebrane Ĺ otÍzymaÍae dane
otaz jnÍotmacje niezbędne dla pĺowadzenia ruchu sieciowego i bezpíeczeństwa pĺacy
systemów dystĺybucyjnych zgodnie ze stosov/nymi zapisami IRiESDp i IRiESP,

i) identyfikuje ognticzenia sieciowe w sieci dystĺybucy1nej CHEMÄR S.A'

oB owlĄz KI SŁUŻB DYsPozYToRsKI CH sIEcI DYSTRYBUCYJNEJ
CHEMAR S.A.

CHEMAR S.A. ĺealizuje zadatia w1rrnienione w pkt'Vl.1'., poptzez służby
dyspozytotskie sieci dystĺybucyjnej CHEMÄR S.Ä'

Służby dyspozytoĺskie sieci dysĘbucyjnej CHEMAR S.A. dziaŁają za pośĺednictwem
własnego peĺsonelu dyżuĺnego w stacji 110kV GPZ-Lw CHEMAR S.A.'
Służby dyspozytotskie sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A', za któtej ruch odpowiadaja
zgodne z ustalonynn podziałernkompetencji, opetatywnie kietujalub wykonuja.

a) układami pracy sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.Ä.,
b) wządzeĺĺami sieci dystrybucýnej CHEMAR S.A',
c) czynnościamiłączeniowymĺ i ĺegulacýnymi w sieci dysĘbuclnej CHEMAR S.Á.,
d) czynnościamiŁączeniowymi w sieciach zastlających inne podmioty bezpośrednio

ptzyłączoĺe do sieci oSDn,
e) czynnoś ciami łączeniowymi urządzeń' wyśvőrczych zsĺiązanych z siecią dystrybucyjną

OSDn,
f) czynnościami elementóvr sieci stanowiących połaczetia punktów węzłowych Systemu

dystrybucyjnego oSDn (stacji 6/0,4kY, których właścicielami sąinni użytkownicy
(spĺzęgieł elektľoeneĺgeĘczĺych 6 kV i 0,4 k\ł.

Służby dyspozytotskie CHEMAR S.A., sptawuja oPeratywne kieĺownictwo
nađ vt'ządzeniami Systemu dysĘbucýnego, polegające w szczegó|ności na:

a) monitoĺowaniu ptacy ltządzeń',

b) dokonywaniu opeĺacji ruchowych, bądź wydawaniu poleceń dokonywania opetacjí
ruchowych _ z Ęm że ur sieci 110 kV po uzgodnieniu z oSDp, a ďa elementów sieci
innych pođmiotów ĺĺI^ podstawie zawatĘch umów i instľukcji współpĺacy
i postanowień niniej szej instľukcji IRiESDn,

c) tejesttowaniu stanów przcy wtządzeń,,

d) ptowadzeniu anahz z pÍacy utządzen systemu dystĺybucýnego.

Służby dyspozytoĺskie sieci dystrybucyjnej CHEMAR S.A. na obszatze sieci dystĺybucýnej,

vr.2.

vr.z.l.

vr.2.2.

vr.2.3.

vr.2.4.

Instĺukcia Ruchu I Eksploatý Siý Dystrybucyjnei
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ZUCH I AP,,CHEMAR,, S.A.
Operator Systemu Dystrybucyjnego

za ktőtej ruch odpowiadaju zgodne z ustalonyn podziaŁem kompetencji spĺawuja
nadzőt' nad:

a) układami pĺacy sieci dystrybucýne1 CHEMAR S.A.,

b) wrządzeĺĺami sieci dystrybucyjnej CHEMÄR S'A.,

c) czynnoścĺami Łączeniowymi i tegulacýnymi wykonywanymi ptzez poďegły petsonel
dyżwtĺy wg podziału kompetencjí oraz na zasađzch okĺeślonych w punktachYl2,2
i VI 2.3.niniejszej instrukcji,

Służby dyspozytoĺskie CHEMAR S.A' sptawuja opeÍatyu/ny nadzőr nadvtządzeniami
systemu dystrybucýnego CHEMAR S.Ä. otaz sieciami zastlającymi inne podmioty
bezpośtednio ptzyłączone do sieci oSDn, oÍaŻ systemami połaczeń węzłów systemu
dystrybucyjnego (stacji 6/0,4kY oSDn, polegajacy w szczególĺrości na:

a) bieżącym uzyskiwaniu infoĺmacji o stanie ptacy lxządzeń',

b) pĺzejmowaniu vz uzasadnionych ptzrypadkach opetatywnego kieĺownictrva nad
utządzetrj'ami,

c) wydawaniu zgody na wykonanie czynności ruchowych'

Wszystkie Íozmowy telefoniczne pĺowadzone pÍzel służby dyspozytoĺskie sieci
dystrybucyjnej CHEMAR S.A. w nmach wykonywania funkcji okĺeślonych w pkt
ođYI.2.2 do VI.2.5. są ĺejestĺowane na nośniku rnagnetycznym lub cyftowym.
CHEMAR S.A. ustala okĺes ich przechowywatia.

PRo GNoz owANI E z 
^P 

oTRzEB owA}IIA NA Mo C I ENERGIĘ
ELEKTRYczNĄ

CHEMÄR S.A' spotządzl PÍognozy zapottzebowania ĺa moc i enetgle elektryczną
w sieci dystrybucýnej.

Ptognozy zapotÍzebowalnja ĺĺa moc i enetgĺe elektĺyczną otaz plany wymiany
o których mowa w pkt VI.3.1., są pĺzekazywaĺe do opeÍa;tota systemu oSDp.
Sposób ptzekazywania danych ustalany jest w tĺybie ĺoboczym z oSDp'

Pĺognozy ŻaPotÍzebowania fla moc i enetge elektryczną spotządzoĺe pÍzez
CHEMAR S.A' uwzględnaja, pÍognozy PÍzy1otowurue pÍzez podmioty lczestniczące
w rynku lokalĺr1'm (odbioĺców końcowych).

Zasađy, zaktes i sposób pruekazywania danych w zakĺesie pÍognouowatia zapottzebowatia
na moc i energie eIektrycznaPtzez podmioĘ pruyŁączoĺe do sieci dysĘbucyjnei oSDn
okĺeśla CHEMAR S.A.

UKłÁD NoRMALNIY PRÁCY sIEcI DYSTRYBUCYJNEJ

Ruch elektĺoeneĺgetyczne1 sieci dystĺybucýnej CHEMAR S.A. iest pĺowadzony
Ýü/g układu noĺmalĺrego ptacy sieci, fla podstawie opĺacowanych instĺukcji
eksploatacyj no -ruchowych.

Układ notmalny pĺacy sieci elekttoenetgetycznej,w zaLeżności od pottzeb obejmuie:

a) układy połączen sieci ďa ľuchu w warunkach noľmalnych i w wybtanych
stanach szczególnych,

v1.2.5.

vl'z.6.

VI.3.

vI.3.1.

Y1.3.2.

vI.3.3.

vr.3.4.

vI.4.

vI.4.1.

vt.4.2.

Instĺukcja Ruchu I Eksploa Sieci Dystrybucyjnej
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zucH I AP ".HEMAR" s'A' 
operator systemu Dystrybucyjnego

b) wymagane poziomy napięcia,

c) waftości mocy zwaĺciowych,

d) rozpływy mocy czynĺej i bieĺnej w chatakterystyczĺych stanach ptacy sieci,

e) dopuszczalne obciýeĺia,

Đ wykaz i watunki uruchomieniawządzeń' ÍeŻefwowychíźrődeŁ mocy biemej,

g) nastawi enia zab ezpieczeń' oÍ^z automaty|ĺ Łączeĺĺowej i tegulacý nei,

h) ograniczeĺia poboĺu mocy elektryczne1,

Đ haĺmonogr^m pÍacy tĺansfoĺmatotów,

vI.5.

VI.5.1.

vL5.Ż.

vI.5.3.

PIÁNIY wYŁĄCzEŃ Br.e ľĺ BNT ow S I E cI DYST RYB U CYJNEJ

CHEMÄR S'Ä. opĺacowuie stosownie do potĺzeb eksploatacyjĺych rcczny, miesięczny,

Ęgodniowy i dobowy pLaĺwyŁączeń elementów sieci dystĺybucýnej CHEMAR S.Ä.

Użytkownicy systemu zýaszaja do CHEMÄR S.A. pÍopozycię wyłączeĺia elementu sieci
dystrybucýnej co najmniej na 5 dni ptzedplanowaną daąwyłączeĺĺa.

Użytkownicy systemu zgłasza1ący do CHEMAR S.A' ptopozycje wyŁączeniaelementu sieci

dysĘbucýnej okĺeślaja.

a) fl^zwęelementu,

b) PÍoponowany teĺmin wyŁączetia,

c) gotowość do załączeniz rczvmiana jako czas potfuebny użytkownikowi systemu

Ílz- ptzy1otowanie atządzen do podania napięcia po wydaniu polecenia ruchowego na

ptzetlxĺanief zakonczeĺieptowadzonychptac,
d) Ęp wyŁączenia (np': tĺłłaŁe, codzienne),

e) opis wykonywanych ptac,

Đ w zaLeżĺości od potĺzeb hatmonogĺampac i pĺogtam łączeĺiowy.

Użytkownicy systemu zgŁaszający do CHEMAR S.A. wyŁączenie elementu sieci o czasie

tmĺania powyżej 1 tygodnia, pnedstawia)ą celem uzgodnienia harmonogtam wykonywaĺych
prac. CHEMAR S'A. ma pÍawo zażądać od użytkownika systemu zgŁaszającego

wyłączeĺie szczegőłowego hatmonogÍamu pĺac tównieżw ptz7,padku wyłączeń kĺótszych.

Hatmonogtamy te dostatczaĺe są do CHEMAR S.A. w tetmiĺrie 5 dni dla sieci
dysĘbucyinej CHEMAR S.Á. prued planowanym wyŁączeniem. CHEMAR S'A'
i użýownicy systemu współptacują ze sobą w celu đotÍzymywanlz- tetminów
planowanych wyłączen elementów síecí oraz mjnjmahzacji czasu tĺwania wyłączen,

CHEMAR S.A. podejmuje đecyzję zatwíerdzającą lub odtzwcajucl pÍopozycię wyłączeĺĺa
elementu sieci dystrybucyjnej CHEMÄR S.A. w tetminie do 3 dni od daĘ dostztczenja
propozycji wyłączenia, z zasttzeżeniem pkt.Vl'5.6.

Przýmuje się ogólĺrą zasadę, że tetmlny wyłączeń' zarűłieÍdzone w planach o dłużsąlm
horyzoncie czasowyÍn mają pńorytet w stosunku do propozycji wyŁączeĺ zýaszanych đo
planów o któtszym horyzoncie czasowym.

vI.5.4.

VI.5.5.

vI.5.6.

Instrukcja Ruchu I Eksploa SĘiDystrľbucľinei
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ZUCH I AP .,CHEMAR,, S,A.

VI.6

Operator System u Dystrybucyjnego

DANE PRZEI(AZYWANBPF:ZEZ PODMIOTY DO CHEMAR S.A.
odbioĺcy przyŁączeti do sieci dystrybucyjnej Chemat S'A. spotządzająonz ptzesyłajądaĺe
w zakĺesie i teĺminach okĺeśIonych w pkt II.5.

STANDARDY T ECHNI czNE I BBzPIECzEŃsTwA PRACY sIEcI
DYSTRYBUCYJNEJ CHEMAR S.A.

rü/ notmalĺrych warunkach ptacy sieci dystľybucyjnej CHEMAR S.A.

lĺĺ szczegőlności powinny być spełnione następujące watunki techniczne:

VII.

vII.1.

a) obciýenta ptądowe poszczegőtnych elementów sieci povzinny być nie wyższe od

dopuszczalnych długotĺwale,

napięcia w węzŁach sieci powinny mieścić się w ganicach dopuszczalnych dLa

poszczegőtnych elementów sieci,

moce (pĺądy) wyŁączalne za]nsta\owanych wyłączników powinny być, wyższe
tiż moce (ptądy) zwaľciowe w danym punkcie sieci,

b)

VII.2.

VII.3.

c)

Każda stacja í rczdzíellil wysokiego i śtedniego napięcia winna być wyposażona

w bateĺię akumulatoĺ őw zap ew ĺiajacą zastLatie p otÍz eb własnych.

!ľymagany, minimalĺry czas zasjlaria potÍzeb własnych z bateĺili akumulatotów

ďa powyżs zych stacjielekttoeneĺgeĘcznych ustala CHEMÄR S.A.

PARAMETRYJAKoŚc
WSKľŹNIKI JAKoŚcI
ELEIff RYCZNEJ OB.AZ STA\IDARDY
UŻYTKovNIKÓw SYsTEMU

PARAMETRY JAKoŚcrowB ENERGII ELEKTRYCZNEJ

\X/ yő żna się nas tępu j1ce p anmetĺy znamíonowe sieci dys trybucyj ne| :

a) napięciaŻnamionowe,

b) częstotliwość znamjonowa.

Regulacja częstotliwości w I(SE iest pÍowadzonzptzez oSP.
o ile umowa o świadczenie usług dystrybucii lub umowa kompleksowa nie stanowi

inaczej, w noľmalnych waĺunkach pÍ^cy sieci (wyŁącza'1ąc pÍzef\ry

w zasilaniu), w każđym tygodniu, 95o/o ze zbíota lO-minutowych śtednich waĺtości

skutecznych napięcia zzstLającego powinno mieścić się w pruedziaLe odchyleń
+ 1Oo/o napięcia znamionowego lub deklaĺouzanego (pĺzy współczynnik tg ę nie

większym nlż 0,4) ďa sieci o napięciu znamionowym nie wyższym

nlż 110 kV - w sieciach niskiego napięcia waĺtości napięć deklaĺowanych

i znamionowych są ĺówne.

o íle umowa o świadczenie usług dptrybucji lub umowa kompleksowa l:'ie stanowi

inaczej, w noĺmalnych warunkach ptacy sieci, ďa odbioĺców których utządzenia, instalacje

lub sieci ptzyłączoĺe są bezpośtednio do sieci o napięciu znamionowym

nie wyższym n1ż 110 kv ustala się następuiące P^f^metÍy techniczne eneĺgii

vIII.

VIII.1.

vm.1.1.

VIII.1.2.

VIII.1.3.

VIII.1.4.

Instrukcja Ruchu I Eksploa Sieci Dystrybucyfnej
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operator systemu Dystrybucyjnego

elektĺycznej:

1) waĺtość śĺednia częstotliwości, mietzonej ptzez 10 sekund w miejscach ptzyŁączeĺia,

powinna być zawattaw pruedzia|e:

a) 50 Hz + 7o/o (od 49,5 Hz do 50,5 lH:z) ptzez 99,5o/' tygodnia,

b) 50lťrz + 4%o/-60/o (od47 Hz do 52Hz) ptzez 1'00o/o Ęgodnia,

Ż) ptzez 95r/o czaslkażdego tygodĺĺa, wskaźnik długookĺesowego migotania światła Plt

spowodowanego wahaniami napięcía zaslajacego nie powinien być większy od:

a) 0,8 ďa sieci o napięciu znamionowym 110 kV,

b) 1 ďa sieci o napięciu znamionowyn mniejszym od 110 kV,

3) - cirya każdego tygodnia, 95o/o ze zbiotu lO-minutowych śtednich waĺtości

skutecznYch:

a) składowej symetrycznej kolejności pĺzeciwnej napięcia zasllającego, powinno

mieścić .ię * pľz.dzia\e od Oo/o do 1'o/o wartośct składowej kolejności zgodnej ďa

sieci o n"pię.i,, znamionow1.ĺn 110 kV oraz od 0o/o do 2o/o dla sieci o napięciu

znamionowym mnieiszYm od 110 kV,

b) d;1a każdej hatmoĺiczĺej napięcia zastla)ącego, powinno być mniejsze lub tówne

waĺtoś cioĺn okĺeślonym w p oniż s zych tabelach:

dla sieci o flapięciu znamionowym niższym od 110 kV

nie będące kľotnością 3

Flatmoniczne nieParzyste

Rząd
hatmo-
nczĺej

(t')

Wartość
względna
napięcia

wynżoĺaw
pĺocentach
składowej

podstawowei
("h)

5

7

71

1,3

1,7

19

23
25

będące kĺotnością 3

Rząd
haĺmo

nfczĺe
i(t')

6%
5%

3,5o

3%
20h

7,50/o

7,5o

7,soh

!ľaĺtość względna
napięcia wynżoĺa

w pľocentach
składowej

podstawowel (uh)

Flarmoniczfle Patzyste

J

9

15
>7

5

nie będące kľotnością 3

Rząd
haĺmo-
ticzĺej

(h)

Insttukcia Ruchu I Eksploat Sieci Dystrybucyinei

Flatmoniczne niePatzyste

Wattość względna
napięcia wytażonaw.
procentach składowej

podstawowej (uh)

Zatłlĺetdzonei:

50h

1,5o

0,5o/o

0,soh

dIa STCCI o

będace krotnością 3

I

2
4

>4

-a

20/o

1%
0,5o

110 ku
řIatmoniczfie patzyste

Rząd Watość względna
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ZUCH IAP "CHEMAR,,S,A,

Rząd
harmo-
ncznej

(l')

Wattość względna
napięcia wyt'ażoĺa

w pĺocentach
składowej

podstaurowey (uh)

5

7

17

13

17

79

23
25

>25

2%
2%

7,5o

7,5o/o

10

1%
0,7o

0,7o/o

Ptząd
haĺmo-
n7czfle,

(t')

!7aĺtość względna
napięcia wytażona

w pĺocentach
składowej

podstawowej (uh)

3

9

15
>15

4) współczynnlkodkształcenia hatmođczĺyminapięcia zasllającego THD, uwzględniający

wyższe hatmoniczne do ĺzędu 40, powinien być mniejszy lub tówny 3o/o đ|a sieci o

napięciu znamionowym 110 kV otaz 8o/o dla sieci
napięciu znamionovzym mniejszym od 110 kV'

\X/arunkiem uÚzymaĺia pa:.zlmetÍőw napięcia zastla1ącego w grziricacln okĺeślonych
w powyższych podpunktach 1)-4), jest pobieĺatie ptzez odbiotcę mocy niewiększej

od mocy umownej, ptzy współczynniku tg ę nie większym ĺrLĹż 0,4.

WSKAŹNIKI JAKoŚcl I NIEzAwoDNoŚCI DosTAv ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

Ustalone są następujące rcdzaje PÍzefllr w dostatczaniu enetgii elektĺycznej:

1) planowane wynikające z pÍogĺ:zrmu pÍac eksploatacýnych sieci dystrybucýnej, czas

trłłztia tej pĺzetlĺly jest liczony od momentu otwatcia Łączntka do czasu wznowienia

dostarczanja eneĺgii eLekty cznej;

2) nieplanowane spowodowane wystąpieniem awaĺii w sieci dystrybucýflei, ptzy czym cz^s

tĺwania tej ptzeĺły jest liczony od momentu uzyskania PÍzez CHEMAR S.A.

infoĺmacji o jej wystepieniu do czasu wznowieniadostatczaniaeneĺgiielektĺycznej.

Pneĺrľĺly w dostaĺczaniu eneĺgii elektĺycznej, w za\eżĺości od czasu ich ttwania, dzieli się

Operator Systemu Dystrybucyjnego

haĺmo-
ticzĺej

(ľ')

0,2+0,5*25 /h

20/o

10

0,5o/'

0,5o/o

VIII.2.

VIII.2.1.

naplęcla wyt^zoÍ7^

w procentach
składowej

podstawowej (uh)

2
4

>4

t,5o/o

1%
0,50

VIILZ.2.
fiai

I) pĺzemhjaiące (mikĺopĺzetwy), tmĺaj+ce ne dŁ:użď1 niż 1 sekundę,

2) kĺótkie, tnłające dłuże1niż 1 sekundę i nie dłużej niż 3 minuty,

3) długie, tsĺłające dłużej niż 3 minuty i nie dłużej rl1ż 72 godzin,

4) bardzo đługie, tt:xlające dŁużej Íl1ż 1,2 godzin i nie dłużej nlż 24 godziny,

5) katastĺofalĺre, twające dŁużej nlż 24 godziny.

VIII.2.3. Ptzenĺa planowana, o któtej odbioĺca nie został powiadomiony w fotmie, o któĺej

mowa w pkt VIIL4.2.4),jest ttaktowanaiako ptzefrlłI^ nieplanowana.
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VIILZ.4. Dla podmiotőw zallczanych do grup przyłączeniowych I-III i VI dopuszcza|ny czas trwania
jednotazowej ptzerĺły planowanej i nieplanowanejw dostatczaniu energii elektrycznej oraz
dopuszczalny Łączny czas tnĺĺanja w ciągu ĺoku kalend^tzowego 'wyŁączeĺ planowanych i
nieplanowanych okteśla umowa o świadczenie usług dysľybucji lub umowa kompleksowa.

VIII.2.5. Dla podmiotőw zallczaĺych do gtoP ptzyŁączeniowych IV i V dopuszczalny czas
trwania:
I) jedĺonzowej pzeľwy w dostatczaniu energii elektrycznej ĺĺe może ptze|łoczyć

w przypadku:
a) przemĺy planowanej - 76 godzlĺ,
b) ĺzerwy nieplanowanej - 24 godzin.

2) przerv w ciągu ĺoku, stanowiący sumę czasőw tĺĺĺania pÍzefw jednoľazowych długch i
batđzo długch nie może puektoczyć w pzypadku:

a) przeĺĺĺ planowanych - 35 godzin,

b) pnemĺ nieplanowanych - 48 godzn.

VIIL2'6. CHEMAR S.A' w teĺminie do dnia 31' marca każdego ĺoku, podaje do publicznej
wiadomości ptzez zamieszczenie na swojej sttonie intetnetowej następujące wskaźniki
dotyczące czasu ttsĺaĺia pÍzetw w dostarczaniu energii elektĺycznej wyznaczone ďa
popĺzedniego toku kalendatzowego:

1) wskaźnik pzeciętnego systemowego czasu trwania p:rzešĺły długej ĺbardzo długĺej

(SAIDD, wytażony w minutach na odbiotcę na Íok, stanow'iący sumę iloczynów czasu

ich tĺwania i hczby odbiotców u których zanotowaflo te pÍŻefwyna w ciągu ĺoku
podzieloną puez Łącznąhczbę obsługiwanych odbioĺców,

2) wskaźntk ptzeciętnej systemowej częstości pflefllłĺ długich íbatdzo długich (SAIFĐ'
stanowiący liczbę odbioĺców ,u których wystąpiły tePŻerĺily w zasilaniu w ciągu ĺoku
podzieloną ptzez łącznąhczbę obsługiwanych odbioĺców

3) wskaźnik pzeciętnej częstości PÍzeffiI kĺótkich odAIFD, stanowiący liczbę odbioĺców,
u których z^Íaoto\\raflo te PÍzet\ily w ciągu roku podzieloną ptzez Łączną llczbę
ob sługiwanych o dbioĺcóuĺ.

lWskaźniki okĺeślone w podpunktach 1) í2) wyznacza sie oddzielĺrie dla ptzenĺ, planowanych
i nieplanowanych z uwzględnieniem Pflet1il katasftofalnych onz bez uwzględnienia tych

ptzet\ r'

Dla każdego wskaźnika, o któĺr.m mowa w podpunktach 1), 2) i 3), naLeży podać liczbę
obsługiwanych odbiotców przýetłdo jego wyznaczenia'

VIII.3.

VIII.3.1.

DoPUSz CZALNE PozIoMY ZABURZBŃ płnĺľĺETRÓw
JAKoŚcIowYcH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ustala się ponDsze dopuszczalĺre poziomy zabutzeń' pafametÍów jakościowych

energii elektrycznej wptowadzanych przez odbiotniki w sieciach niskich napięć.

VIII.3 ' 1 .1 . Dopuszczalĺre poziomy wahań' napięcia i migotania światła

!(/ przypadku odbiotników o fazovym pądzie znamionowym < 75 Á,
wptowadza się następujące maksynalĺrie dopus zczalne poziomy:

a) wattość Pst nie powinna być większa Íiż 7,

Instrukcja Ruchu I Eksploata ieci Dystrybucyinei
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3,3 o^ pÍzez czas dłuższy niż 500 ms,

d) względn a zrnjarL^ napięcia vz stanie ustalon)ľn d = +nie powinna,UN
ptzektaczać 3,3o/o, gdzie:

^U 
- zmlaĺa waĺtości skutecznej napięcia,wyznaczonua jako pojedyncza waĺtość ďa

każdego kolejnego półokĺesu napięcia źtőđŁa,pomiędzy iego ptzejściamiptzez
zefo, występująca między okĺesami, gdy napięcie iest w stanie ustalon1łn co
najmniej ptzez 7 s.

VIII.3.1.2. Doplszczalne poziomy emisji hatmoĺiczĺych prądu

VIII.3.l.2.l. uĺ celu wznaczenia maks1.ľnalnych poziomów emisji haĺmonicznych
odbioĺniki dzieli się wg następującej klasyfikacji:

a) I(lasa A _ symetryczne odbioĺniki ttőjÍazowe, SpfŻęt do zastosowań domowych z
pominięciem prz,1ĺaIeżnego do klasy D, ĺatzędzía z pominięciem natzędzĺ
pĺzenośnych, ściemniacze do żatőwek, Spfzęt akustyczny i wszystkie inne z
wyjatkiem zakwalifĺkowanych do jednej z potiższych klas,

b) I{asa B _ narzędzía ptzenośĺe ý. ĺatzędzia elektryczne, ktőrc podczas notmalnei
pta:cy tÍzymane są w rękach i używane Ęlko przez kÍótki czas ftilka minut),
nieprofesj onalĺry sptzęt spawalĺriczy,

c) I{lasa C _ spĺzęt oświetleniowy

d) I{asa D _ spĺzęt o mocy 600 !7 lub mniejszej następującego todzaju:
komputery osobisty i monítory do nich, odbioĺniki telewŁfne.

vIII.3.l.Ż.z. Dopuszczalĺre poziomy emisji haĺmonicznych pĺądu powodowane pÍzez
odbioĺniki o fazow,Jmprądzíe znamionowynn <16 A zakwalifĺkowane do:

a) I(lasy A podano w Tablicy 1,

b) I{asy B podano w Tablicy 2,

c) I(lasy C podano w Tablicy 3,

d) I{asy D podano w Tablicy 4.

b)

c)

waĺtość Plt nie powinna być większa ĺrLLż 0,65,

wattość dQ) = +CI podczas zmiany napięcia nie powinna ptzeknczać\/ un
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'abela

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Rząd haĺmonicznej [n]

dla odbioraíw klały C

11 'r n'r JY
ŕtvlko hatmoniczne nieo aĺzvs te)

2

5

9

Rząd haĺmorucznej

har nei

*}"_ współczynnik mocy obwodu

J

5

[n]

7

IJ\N\JY
(tylkq haĺmoniczne

rueoaĺzvste)

9

VIII.3'1.2.3. Dopuszczalne poziomy emisji hatmonicznych pĺądu powodowane pÍzez
odbiorniki o fazowr1mprądzie znarnionowym >16 A
Dopuszczalĺre poziomy emisji haĺmonicznych pĺądu powodowafle PÍzez odbiotnikr
o f'azowrJrn prądzie znamionowym > 1 6 A zakwalifĺkowane do I(lasy Á, I(lasy B, I(lasy C
orazIśLasy D podano w Tablicy 5.

Tabela 5.

11

2
JUÄ
10

5

3,4

-)

1,9

Rząd haĺmonicznej Ę

1,0

lnstĺukcia Ruchu I E'kspl cji Sieci Dystrybucyjncj

0,5

Maksymalny dopuszczalĺry ptąd' haľńoniôznei [A] 
' ^

0,35

Zawierdzonej:

3,85
n

t///F

2,3

MaksymaLry dopuszczalny pĺąd hatmoĺicznej, wytażoĺy w
o/o hatmonicznei oodstawowei otadu zasilaiaceEo lo/of

1,74

0,77

0,4

Patn tabitca nt 1..

0,33
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J

5

7

9
71

1,3

15
77
19
27
23
25

VIII.4. STANDARDYJAKoŚCIoWE oBsŁUGI UŻYTKowNIKlwSYSTEMU

VIII.4.1. CHEMÁR S'A' obsługuje użytkowników systemu ĺa zasadzie tównoptawnego
tĺaktowania ws zystkich StÍon.

vlII.4.2. Ustalone są następujące standatdy jakościowe obsługi odbiotców:

1) pĺzýmowanie od odbioĺców, przez caŁądobę, zgłoszeń i ĺeklamacji związanych
z do starczaniem enetgü elektrycznei,

2) bezzwłoczĺe ptzystępowanie do usuwania zakŁőceń w dostaĺczaniu enetgii

elektrycznej, spowodowanych niepĺawidłową ptacą sieci,

3) udzielanie odbiotcom, na ich żądalie,lnfotmacji o pĺzewidywanym teĺminie uĺznowienia
dostarczanla eĺetg1l' elektĺycznej ptzeĺĺłanego z powodu alxĺatid

w sieci,
4) powiadamianie odbioĺców, z co najmniej pięciodniowym uznlĺzedzeniem,

o teĺminach ĺ czasie planowanych ptzet\ĺ w dostaĺczaniu enetgii elektrycznej,

w foĺmie:
a) ogłoszeń pĺasowych, inteĺnetowych, komunikatów ľadiowych lub telefonicznych

(fax) Iub w inny sposób zwyczď1owo pÍzy1ęty na danym teĺenie _ odbiotców
zasllaĺych z sieci o napięciu znamionowym nie wyższym 1 kV,

b) indywrdualnych zawiadomjeń pisemnych, telefonicznych lub za pomocą innego
śĺodka komunikowania się _ odbiotców zasilanych z sieci o napięciu znamionowym
nie wyższym niż 1 kV;

5) infoĺmowanie na piśmie, z co najmĺiej:

a) tygodđowym wyplnedzeĺiem odbiotców zasllaĺych z sieci o napięciu
znamionow)'m wyższym ĺLIż 1 kV, o zamjetzoĺej zmiane nastawień

w automatyce zabezpieczeniowej i innych patameÚach mających wpły- fI^
współpĺacę ĺuchową z síecią

b) tocznym wn>tzedzeniem odbiotców zastlaĺych z sieci o napięciu

znamionowyĺl nle wyższym nż 1 kV, o konieczności dostosowania urządzeil
i instalacji do zmienionego napięcia znamionowego, podwyższonego poziomu
pĺądów zwztcia, zmiaĺy todzaju ptzyłącza,

27
79
31,

>33

Operator Systemu Dystrybucyjnego

27.6
1,0.7

7. 2
3. I
3 7

2
0.7
7.2
1.1

< 0.ó
0.9
0.8

< 0.6
0.7
0.

< 0.6
7
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c) 3Jetnim vyprzedzeniem - odbioĺcőw zasllanych z sieci o napięciu znamionowym
wyższym rlÍż 1 kV, o konieczności dostosowania urządzeń i instalacji do

zmienionego napięcia znaĺnionowego, podwyższonego poziomu pĺądów zsĺat'cia

6) odpłatne podejmowanie stosovrnych czynności w sieci w celu umożliwienia bezpieczne9o
wykonania, ptzez odbiotcę lub inny podmiot, Ptac w obszatze oddziaŁywania tej sieci,

7) neodpłatne udzielanie infotmacji vz spĺawie zasad t'ozhczeíl otaz aktualnych
taryf.,

8) tozpatľywanie wniosków i ĺeklamacji, odbioĺcy w sprawie tozhczeíl i udzielanie

odpowiedzi, ĺĺe pőźĺĺej nlż w terminie 14 dni od dnia złożeĺia wniosku lub zgłoszenia

ĺeĘamai1i, chyba że w umowie między sttonami okĺeślono i''y tetmin,

z wy\ączetiem SpÍaw okĺeślonych \řŕ podpunkcie 9, któte są t'ozgatÍywane

w teĺminie 1'4 dni od zakoílczenia stosownych kontoli i pomiarów,

9) na pisemny wniosek odbiotcy, po tozpattzeniu i uznaniu jego zasadĺości, udzielanie

bonifĺkatywwysokościokĺeślonej'ü/taryfieŻt-niedottąlmarieparametĺów
jakościowych eneĺgii elektĺycznei, o których mov/a lü/ aktach wykonawczych do

ustawy Pĺawo eÍLetgetyczfle lub w umowie lub niniejszej

IRiESDn.

VIII.4.3. Na żądanie odbiotcy oSDn dokonuje spĺawdzenia pľawidłouzoścĺ dzíaŁaua układu

pomiarowo -tozhczeniowego na zasadach i w terminach okĺeślonych w ustawie Ptawo

eÍLet1etyczÍte i aktach wykonawczych do t:ťLď1onzw niniejszej instĺukcji - pkt. II.4.4.

Instrukcja Ruchu Í Eksp|oý1cji Sieci Dystrybucyinej
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PoSTANoWIENIA WSTĘPNE

ZASADY STOSOWANTA TNSTRUKCJT

1.1'1 Niniejsza instrukcja został.a opfacowanaprzy zaŁożenil,iż CHBMAR S.A. jako opetatoĺ
Systemu Dystrybucyjnego Elektĺ oefleĺ1etyczne1o, z\ĺrafly dalei oSDn
nie jest bezpośrednim uczestnikiem rynku bilansującego.

1,'1,.2 Proces bilansowania odbywa się w sposób pośĺedni, za pośrednicľwem oSD
ĺaduędnego tj.pĺzedsiębioĺsľwa eneÍgetycznego posiadającego status opetatora Systemu

Dystrybucyjnego, do sieci któľego pnyŁączony jest CHEMAR S'A..

!7 dniu wejścia w Życie niniejszej instĺukcji oSD nadĺzędnym iest,

PGE DYSTRYBUCJA S.A.oddział SKÄRZYSKO KAMIENNA. URD z obszaru

CHEMÄR S.Ä. widziatisąptzez oSD na&zędnego jako zbi& wiĺtualĺrych URB, pĺzy

czymhczebność tego zbioru jest iloczynem jego sptzedawców i liczby PoB dzíaŁajacych

w obszarze CHEMAR S.A.

1.1.3 Infotmacja o aktualĺrym statusie na rynku bilansującym CHEMÁR S.A. znajdujesię na

stronie inteĺnetowej www.chemaĺ'com.pl

1.1.4 CHEMAR S'Ä. jako opeľatot Pomiaĺów.

1'1.4.7 CHEMAR S.A.dziaŁając, jako opeĺatot Systemu DysĘbucyjnego spełnia Funkcje

opetatota Pomiatów ďa swojego obszaĺu działatia'

1,'1.4.2 Dane pomiafowe ďa potĺzeb rczhczen na rynku bilansującym ptzekazywane

są do właściwego oSD, zgodnie z IRiESD-Bilansowanie tego oSD otaz

sprzedawcom í PoB zgodnie zpunktem3.2.7.

1.1,

1.1.4.3 Stan opisany w punkcie 7.1.4.2. jest uĺegulowany umową z:

a) Właściwym oSD,
b) oSP, dla zachowaĺia zgodnoścí z att.9c ust. 3 pkt 9a lit. b) ustawy - Pĺawo

eneÍgetyczne.

lJmowa, o któĺej mowa w punkcie 1.1'4.3'a) okĺeśIać powinna co najmniej:

Đ zasady agĺegowania ĺprzekazy-wania danych pomiatowych,
b) zasady i tĺyb wymiany infotmacji, w tym informacji umożliwiających dokonanie

pÍzez oSDn weryfikacji sptzedawców i podmiotów odpowiedziatnych za
bilansowanie.

1.7.4.4

Instĺukcja Ruchu I Eksp c|i Sieci Dystrybucyinei
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t.2. UWARUNKoWANIA FoRMALNo_PRA!ĺ/NE

1'.2.7 Uwarunkowanja fotmalno-pĺawne części szczegőłowej Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej -bilansowanie systemu dysĘbucyjnego i
zatządzaĺie ograliczetiami systemowynu (IRiESDn-Bilansowanie) wynlkają z

następujących dokumentów:

a) ustawy z dĺia 10 kwietnia 1,997 t. Ptawo eneÍgetyczne, (Dz. U. z 201,8t,poz'
755 wtaz z pőźnejszymi zmianami) onz wydanymi na jej podstawie aktami
wykonawczymi,

b) I(oncesji CHEMAR S.A. na dystrybucję enetgii elekttycznej _DecyzjaPt'ezesa'
URE NI-PEE / 1' 81' / 9902 / w / 1 / 2 / 99 /ÁS z dnla 6 październlka 1,999 t ze zmianą
NI-DEE/181'-ZTo/9902/w /oŁo/2008/TB z drĺa 10 gĺudnia 2008t ze
zmiznąNĺ _ oI(Á '41'11.24.2018.C!í z dnla 73 wrueśnia2078r,

.) đecyzjiPtezesa URE Nĺ DPE-1711-173(5)/2011/9902/UA z dnia 15 wrześtia
201 1 roku o \]yznaczeniu ZUCHiÁP,,CHEMAľ' S.A.opeÍatoÍem Systemu
Dystrybucynego Elektĺ oefleÍgetyczfLe1o ze zmianą NR-
DRE.!7O SE.47 1' 1 .27'3. 20 1 8. D Sł z drua 1' 2 grudna 201' 8t,

d) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Pĺzesyłowei GRiESP)'
Đ Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej oSD nadĺzędnego,

o którym mowa w punkcie 1.1.2 (IRiESD).

1.2'2 IfuESDn-Bilansowanie uwzględnia postanowienia IRiESP optacowanej ptzez
operatoĺa Systemu Pĺzesyłowego (oSP), umożliwiając podmiotom przyŁączonym do
sieci dystrybucyjnej uczestnictwo w rynku bilansującym. IRiESDn-Bilansowanie
uwzględnia także postanowienia IRlEsD-Bilansowanie opÍacowanej ptzez oSD
nadĺzędnego.

1.2.3 Podmioty ptzyŁączone do sieci dysĘbucynej i posiadające podpisane umowy

o świadczenie usług ptzesyłana (umowy ptzesyłowe) z opentotem Systemu

Pĺzesyłowego (oSP) oÍaz umowy o świadczenie usług dysĘbucji (umowy
dystrybucyjne) z właściwym do miejsca puyłączenia opetatorem Systemu

DysĘbucyjnego (oSD), są objęte obszatem ÍoŻszeÍzoÍlym Rynku Bilansującego
i uczestniczą w Rynku Bilansującym s'B) na zasadach i warunkach okĺeślonych
w IRiESP, opÍacowanej przez opetaton Systemu Ptzesyłowego, stajac się Uczestnikiem
Rynku Bilansujacego (JRB).

1.2.4 IRiESDn-Bilansowanie, jak ĺównież wszelkie zmiaĺy tej części IRiESDn podlegają

zahxĺietdzeĺiu przez Zatząd Chemar S.Á' .

1.2'5 lRiESDn-Bilansowanie otazwsze|f<le je1zmiany wchodząw życie z datą okĺeślonąpÍzez
Zatząd Chemat S.A. w uchwale ZatząduCHEMAR S.A. zaľwietdzającej odpowiednio
IRiESDn-Bilansowanie lub zmiany tej części IfuESDn.

1'2.6 Data wejścíz w życie IRiEsD-Bilansowanie jest wpisyĺv^Í7^ ĺĺLa iej stonie Ętułowej.

1.2.7 Zmjana IRiESDn-Bilansowanie ptzepĺowadzaĺa jestpoptzez wydanie nowej IRiESDn-

Instĺukcia Ruchu I Eksplo cji Sieci Dystrybucyjnej
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Bilansowanie albo popÍzez wydanie

Bilansowanie.

1.2.8 Išażdazmiana lRiESDn-Bilansowanie jest popĺzedzona pŕocesem konsultacji

z użytkownikami Systemu.

1.2'9 Karta akt:łallzacji zawíetaw szczególności:

Đ p Ízy czy nę aktualizacji I RiE S D n-Bilans owanie,
b) zaktes aktwatlzacjí IfuESDn-Bilansowanie,
c) nowe bľzmienie zmietiaĺych zapisów lRiESDn-Bilansowanie lub tekst

uzup ełnia1acy do ťychczas owe zapisy.

1.2.1,0 Pĺoces wprowadzania zmjan lfuESDn-Bilansowanie iest pÍuepÍowadzany według
następującego t1Tbu:

Đ operatot Systemu DysĘbucyjnego optacowuje pĺojekt nowej IRiESDn-
Bilansowanie albo pĺojekt I{aĺĘ aktlallzacjíi publikuje go na swojej sttonie
inteĺnetowej,

b) wtaz z ptojektem nowej lRiESDn-Bilansowanie albo ptojektem I(atĘ
aktuallzacji oSDn publikuje na swojej stĺonie inteĺnetowej komunikat,
infotmuj ac y o tozp oczęciu ptocesu konsultac ji zmiaĺ IRiESDn-Bilans owanie,
miejscu i sposobie nadsyłaĺia uwag otaz okĺesie przewidziaĺym na konsuttacje.

1''2'1'1' okĺes ptzewidziany na konsultacje nie może być kĺótszy nlż 14 đni od daty
opublikowania pĺojektu nowej lRiESDn-Bilansowanie albo ptojektu I(atĘ aktlatlzacji.

7'2,12 Po zakoilczeniu okĺesu przewidzianego na konsultacje oSDn:

Đ dokonuje analizy otÍzyrn^nych uwa$, optacowuje nov/ą wetsjQ IRiESDn-
Bilansowanie albo l(aĺtę aktwallzacji' uwzględniajacaw uzasadnionym zakĺesie
zgŁoszone uwagĺ,

b) optacowuje Rapoĺt z pÍocesu konsultacji, zawĺenjący zestawienie
otÍzymanych uwag onz infotmacje o sposobie ich uwzględnienia,

.) ptzedkŁada Pĺezesowi URE do zanxĺíetdzetia lfuESDn-Bilansowanie albo l(aĺtę
aktuallzacjiwÍaz z Rapoĺtem z pÍocesu konsultacji,

d) publikuje na swojej stĺonie intemetowej ptzedŁożoĺąPĺezesowi URE
do zatĺĺĺíerdzenia IRiESDn-Bilansowanie albo I(aĺtę akualizacjiwtaz z RapoÍtem
pÍocesu konsultacji.

1'2.13 IfuESDn-Bilansowanie lub I(aĺtę akt'aallzacjizatwietdzonąpÍzezZatząd CHEMÁR
S'A.. opeĺatoĺ Systemu DysĘbucyjnego publikuje na swojej sttonie intetnetowej wnz
z tnf'ormacją o dacie wejścia w życiewpt'owadzaĺych zmiaĺ IRiESDn-Bilansowanie oĺaz
udostępnia ja do publicznego wglądu w swojej siedzibie'

Operator System u Dystrybucyjnego

KatĘ akt:łahzacji ob owiązu j ące j I RiE S Dn-

1.2.74 IfuESDn jest tegulaminem

Instrukcia Ruchu I Ekspl cji Sieci Dystrybucyfnej
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I.3. ZAKRES PRZEDMIOTOWY I PODMIOTOWY

1'3'1 lfuESDn-Bilansowanie okĺeśla zasady, pĺocedury i uwarunkowania bilansowania

systemu otaz teahzacji umów spruedaży eneĺgii elektrycznej zawatĘch ptzez

podmioĘ pruyłączoĺe do sieci dysĘbucyjĺej ircallzowanych w sieci dystrybucyjnej

pĺzez oSD Ía,a w szczególĺrości:

a) podmioty i waĺunki bilansowania Systemu dystrybucyjnego,

b) zasady kodyfĺkacji podmiotów,
.) ptocedury powiadamianfa o umowach spruedzży enetgii elektrycznej i weryfĺkacji

powiadomieíl' oraz wymiany infoĺmacji w tym zakĺesie,
d) wymagaĺia ďa układów pomiarowo tozliczeniowych,
Đ zasady wyznaczaĺia, pt'zekazywania i udostapniania danych pomiaĺowych,
Đ pĺocedury zmiany spĺzedawcy pruez odbíoĺców,
g) ptocedury ustanawiania í zmiany podmiotów odpowiedzialĺrych za bilansowanie

hanďowe,
h) zatządzaĺie ogtaticzennmi systemowymi,

Đ postępowanieteklamacyjne,
D żas ady wy zĺaczatia i p tzy d zieIaĺia standatdowych pto fĺli zĺlży cia,
k) zasady współpĺacydoĘczace ĺegulacyjnych usług systemowych w zakĺesie

tezerüły interwencyj nej.

1'3'2 obszar objęty bilansowaniem okĺeślonym w lRiESDn-Bilansowanie obejmuje sieć

Dystrybucy jną daĺego opeĺatoĺa Systemu DysĘbucyjnego, z wyŁączetiem miejsc
dostatczania'podmiotów, których utządzetizi sieci są objęte obszaĺem Rynku
Bilansującego. Miejsca đostatczalia Ęch pođmiotów wyzĺaczajągĺanice rynku
bilansuiącego w sieci dystrybucynej'

1'.3.3 Ptocedury bilansowania i zatządzaĺia ograticzeĺiamj systemowymi systemu
dystĺybucyjnego okĺeślone w IRiESDn-Bilansowanie obosĺíązują

a)

b)
.)

d)

Đ

opeĺatoĺów Systemów Dystĺybucyjnych,
odbiotców i wytwótców przyŁączonych do sieci dystryburyjnej,
uczestników rynku bilansującego (URB) pełniących funkcje podmiotu
odpowiedzialnego za bilansowanie hanďowe (PoB) na obszatze oSD,
spĺzedawców,
opeĺatoĺów Handlowych i Handlowo-Technicznych teptez entuj ących p odmioty
wymienione w punktach a) do d) w przypadku, gdy íc}rl działa|ność opetatoĺska
đoĘczy sieci dystľybucyjnej oSDn'

1.4. oGlLNE zAsADY FUNKCJoNoWANIA RYNKU BIIÁNISUJĄCEGo

1'4.1 Zasađy funkcjonowania Rynku Bilansującego wynikają z zapisőw IRiESP

Bilansowanie. Podmiotem odpowiedzíalĺym za Íuĺkcjoĺowanie rynku bilansującego jest

PSE-opetatoĺ S.Ä. który na mocy ustawy Pĺawo eÍ7etgen1czfLe oÍaz posiadanej koncesji

reahzuje zadania OSP.

7.4'2 opeĺatot Systemu Dystrybucyjnego w ramach swoich obowiązków, okĺeślonych

ptzepisami PÍ'L'w^,rcahzuje dostawy enetgii elektrycznej na podstawie zgłoszonych i

Instrukcja Ruchu I Eksplo ji S,ieci Dystrybucyjnej
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pĺzyjętych đo rcallzacji Umów Spruedaży Enetgĺĺ, przy usĺzględnieđu możliwości

technicznych systemu dystrybucyjne1o oraz ptzy zachowaniu jego bezpíeczeísĺxĺa.

1'4.3 opetatoĺ Systemu DysĘbucyjnego uczestniczy w administĺowaniu Rynkiem

Bilansującym w zakĺesie obsługiJednostek Gĺafĺkowych 0G)' na któĺe składaja sie

Miejsca Dostarczatia Energii Rynku Bilansującego (tVÍB) z obszatu zatządzaĺej ptzez

niego sieci.

1,.4.4 Uczesrnik Rynku Detaliczneg" ([JRD) jest bilansowany handlowo na rynku

bilansującym przezIJRB. URB pełni ďa URD na rynku enetgii elektĺycznej, funkcje

podmiotu ođpowiedzialĺrego za bilansowanie hanďowe @oB)'

1.4'5 PoB jest wskazywany Przez sPÍzedawcę otaz pruedsiębioĺst'ľo zajmuiące sie

wyĺvatzatiem eneĺgii elektrycznej, w umowie o świadczenie usług dystrybucji z oSDn'

1'4.6 Zmiana PoB odbywa się na warunkach i zasadach okĺeślonych w niniejszej

IRiESDn-Bilansowanie w punkcie nr 4' Zmiana PoB odbpva się na zasadach

okĺeślonych w niniejszej IRiESDn-Bilansowanie, o ile nie są one odmienne od zasad

przyjęĘch pĺzez oSD nadĺzędnego. \Xlőwczas stosowane są odpowiednio

postanowienia IRiESD-Bilansowanie tego OSD'

1,.4.7 Podstawą dokonania zmiaĺy,o któĺej mowa w punkcie 1,.4.6, jestwpĺowadzenie

odpowiednich zapisów we vrszystkich wymaganych umowach pomiędzy oSDn,

sptzedawcą wytwótcą dotychczasowym PoB i PoB pruejmrljacym odpowiedzialność

za bilansowanie handlow e a także,jeżeli jest to niezbędne z oSD nadĺzędnym zgodĺie z

zasĺđami opisanymi w punkcie nĺ-4'

1.4.8 Infoĺmacja o podmiotach pełniących funkcje spĺzedawcy tezeÍwovIego, za:wietajacych

umowy spnedaży ĺezeĺwowej lub ĺezetwowej umowy kompleksowej,

dzíaŁających na teĺenie oSDn, podana jest fla sttonie inteĺnetowej Chemaĺ S.A. oĺaz

udostępniona w siedzibie Chemat S.A

1.5. WARUNKI UCZESTNICTVA W PROCESIE BILANSOWANIA

7.5'7 opetatot Systemu Dystrybucyjnego zapewnia podmiotom ptzyŁączoflym

do sieci dystrybucyjĺej ÍaycznąrcallzacjQ umów spĺzedĺży enetgii elektrycznej

zasĺattych pflez te podmioty, jeże|l' zostzną one zgŁoszone do oSDn
w obowiązującej fotmie, trybie i teĺminie onz podwarunkiem speŁĺieĺiaptzez

te podmioĘ wymagań rca\izacyjĺych ustalonych w IRiESDn i umowach dystrybucji, jeśü

to niezbędn e takżew IRiESD-Bilansowanie opfacowanej ptzez oSD nadĺzędnego.

1,.5.2 Wytwóĺcy, odbioĺcy, spĺzedawcy otaz ptzedsiębioĺsĺva obĺotu mogą ztecíć

wykonyľanie swoich obowiązków wynikajacych z IRiESD-Bilansowanie innym

ucVĺneĺ
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podmiotom. Podmioty te dziaLajaw imieniu ina tzecz wytwóĺcy, odbioĺcy, spĺzedawcy

lub pĺzedsiębiorstwa obĺotu musząposiadać za'wattą z oSDn umowę o świadczenie

usług dystrybucji'

1.5'3 lWarunki i wymagania fotmalno-pÍawne.

7.5.3'1 oSDn, rca\izqe z^\rłaÍtepzez URD umowy sptzedaży enetgii, po:

a) uzyskaniu pĺzez URD odpowiednich koncesji - jeżehjest taki wymóg

pÍawny'
b) żawatcíuprzez URD odpowiedniej umowy o świadczenie usług

dystľybucji,
.) wyPt'?Í7ym.

świadczenie

d) zawatciaprz"" ÚRD typuwytwóĺca (JRDw),l,ToYy.; wybranym

PoB, pośi"đu1a"y- záiłartą'umowę geneĺalną o świadczenie usług

dystrybucji z oSDn, a ta|<ze z oSD nadtzędnym'

1''5.3'2 Umowa o świadczenie usług dystĺybucji z^'w^Ít2'pomiędzy URD a oSDn,
spełnia sĺymagaĺiaokĺeśIone w aÍt. 5 ust. 2 pkt2iust' 2a) pkt 1 ustawy -

Ptawo efleÍ.getyczfle oÍaz powinna zavĺietać, co najmniej następuiące

elementy:

a) zobowięanie stĺon do stosovzania w pełnym za|łesíe postanowień

IRjESDn-Bilansowanie,
b) wskazanie PoB otaz zasad jego zmnĺy - w ptzypadku URD typu

wytwótca,
c)"ĘorytmwyzĺaczanianeczywistejilościeneĺgiiwPunkcie

Dostarczanfa Enet
d) ozĺaczenie wybĺane

zawaÍtąumowę dys
nadĺzędnym), z kt
elektĺyczne1 onz zasady zmiaĺy tego spÍzedawcy'

e) Umowa po*i''''" tőwrueż za'wiet'ać zobowięaĺie sfton do

stosowania IRipsD-Bitansowanie oSD na&zędnego, w zakĺesie

Đ dlakażdej ze sttef'
ďa każdego punktu poboru

eneĺgii (PPE)

1.5'3.3 PoB jest zobowíęaĺy do zawatciarrmowy dystĺybucyjnej z oSD
ĺa&źędĺymoĺaz dopełnienia pto IRiESD-
Bilansowánie oSD n"dĺzędn"go. ejz oSD
nadtzędĺympovzinna wynil<ać z
nadtzędĺ'ego. pog zob,owięaĺy jest dodatkowoza'wtzeć z oSDnu1nowę
świadczeniž usług dystrybucji zawíetaj1cYch, co najmniej następuiące

elementy:

Instrukcia Ruchu I

a)

b)
flzzwę i dane adľesowe podmiotu,
oświadczeni" o z"*"'á,, umowy świadczenia usług dystrybucji z oSD
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.)
d)

Đ
Đ

s)

h)

Đ

nadtz ęđnym, umożliwiaj ącej đziałalno ś ć' na rynku detalicznym,
kod identyfik^cyjny podmiotu na Rynku Bilansującym,
dane o posiadanych ptzez podmiot koncesjach, zwięznych z działalĺrością
w elekttoeneÍgetyce, jeżeli jest taki wymóg pÍau/ny'
osoby upoważnione do kontaktu z oSDn onz ich dane adĺesowe,
wykaz Miejsc Dostarczania Eneĺgii Rynku Detalicznego (}dDD),
wykaz spĺzedawców i wyľwóĺców, dla których PoB świadczy usługi
bilansowania handlowego,
oświadczenie o akceptacji danych pomiatowych dostatczoĺych PÍ'zez
oSDn tak, jakby były dostarczo!7e pĺzez oSD nadĺzędnego,
Zasady przekazywania danych pomiaľowych ďa potÍzeb rea|lzacji
ĺegulacyjnych usług systemowych w zalĺľesi e Íezewtvły interwencyjnej.

1'5.3.4 Podmiot zamietzający sptzeđawać enet$€ elektĺyczną URD na obszatze działalil
oSDn zobosĺiązaĺy do posiadania geĺenlnej umowy dystrybucyjnej z oSD
nadtzędĺym' otaz dopełnienia ptoceduĺ i warunkóvz za'warĘchw IfuFSD-
Bi]ansowanie oSD nadtzędneg o. Za-waftość geneĺalnej umowy dysĘbucyjnej
z oSD nadtzędnympowinna wynikać z IRiESD-Bilansowanie oSD nadĺzędnego.
Sptzedawca zobowiązaĺy jest dodatkowo zt'wtzeć z oSDn umowę o świadczenie
usług dystybucji, zawietającej, co najmniei następuiące elementy:

a)

b)
.)

d)

Đ

Đ

s)
h)

teĺminy i ptocedury powiadamiania o zawatĘch umowach sprzeđaży,
zasady obejmowania nią kolejnych URD i zobowiązaĺia StÍon u/ tym zakĺesie,
wskazanie wybĺanego pflez spfledawcę PoB, który ma z^wattąumowę
dystrybucji z oSD nadrzędnym oraz zasady zmiany tego podmiotu,
wykaz URD pĺzyłączonychdo sieci dysĘbucyjnej oSDn, ktőtzy zawat'li

umowę sptzeđaży z qm spĺzedawcą
zasađy i teĺminy ptzekazywania infoĺmacji đoĘczących tozlxrięysĺana
umów, w ťym umów sptzedaży zasĺatĘchpflez spÍzedawcę z odbiotcami,
zasady wchodzenia w życieirozwiązywania umów spruedaży zawieraĺych

Pfzez odbiotców z kolejnym sprzedawcą
ósoby upoważnione do kontaktu z oSDn onz ícln dane adľesowe,
zasady wstÍzymywaĺia pruez oSDn dostaĺczania enetgii do URD,
w pruypadkach okĺeślonych vr pĺzepisach ustawy - Ptawo enefgetycŻne
i aktach wykonawczych do tei ustawy,
zaktes izasady udostępniania danych doĘczących URD, któĺe są konieczne ďa
ich właściwej obsługi,
algorytmy wyzĺaczania rueczywistych ilości eneĺgii w Punktach
Dostaĺczania Enetgii ("DE) i w Miejscach DostaĺczaniaBĺer'gi Rynku

Đ

')
Detalicznego (II4DD),

k) zobowięĺĺie StÍon umowy do stosowania w pełnym zakĺesie
p ostanowień Ifu ESD n-Bilans owa lrje ot'az IRiESD -Bilans owanie opĺacowanej
pÍzez oSD nadľzędnego,

') 
żasady tozwíązaĺia umowy' w tym w pĺzypadku zaptzestznia dziaŁatnościptzez
PoB tego spĺzedawcy,

m) oświadczenje o akceptacji danych pomiaĺowych dostatczonych ptzez
oSDn tak, jakby były dostarczofle pĺzez oSD nadtzędnego.

1.6. ZASADY KONFIGURACJI PODMIOTOWEJ I OBIEKTOWEJ RYNKU
D ETALr CZNE GO O RAZ NADA\VANIA KOD OW IDENTYFI KACYJMCH

Instĺukcla Ruchu I Eksploata ieci Dystrybucyjnej
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1.6.1 oSD bieze udziałw administĺowaniu konfiguĺacjąĺynku bilansującego na zasadach

okĺeślonych w IfuESP onz admitistruje konfĺguĺacją Rynku Detalicznego.

1.6.2 \ü/ ramach obowiązków zrĺĺiązaĺych z administtowaniem konfiguĺacjĄ Ęlnku
bilansującego í detz|lcznego w obszatze sieci dystrybucyjnej, oSDn we współdziaŁaĺiu z

oSD nadĺzędnym rcalizu1e następujące zadatia:

Đ przyporządkowywanie do PoB okteślonych MB służących do fePÍezentouĺaĺia

na rynku bilansujacym ilości dostatczanej eneĺgii elektrycznej na podstawie

danych konfiguľacyjnych pĺzekazanych przez oSP otaz umőw ptzesyłowych i
dystrybucji,

b) ptzyporząđkowywanie spĺzedawców oĺaz URD typu wytwóĺca do '
ýoszczegőlnych MB, ptzydzie|oĺych PoB, jako podmiotowi pĺowadzącemu
Ĺilanso-anie hanďowe na RB, na podstawie umów dystĺybucji i genetalĺrych
umów dystrybucji,

.) ptzyporządkowywanie URD do poszczegőLnych MDD przydzĺetoĺych
spľzedawco m teaLizi1ącyrnumowy sptzedaży energii w sieci dystrybucyj ne1 na

podstawie geneĺalĺrych umów dystrybucji,
d) udziaŁw pĺoceduľze zmiany PoB ptzez spĺzedawcę lub URD Ęlu'wytuĺótca,
e) ptzekazywanie do oSP danych konfĺgutacyjnych niezbędnych do

monitoĺow ania poptauĺności konfĺgutacji rynku huĺtowego,

Đ ÍozpzLtÍlw^nie ĺeklamacji PoB doĘczących danych konfĺguracyjnych
i wpĺowadzanie niezbędnych kotekt,

g) zatządza konfĺguĺacja w zakĺesie dopuszcz enia poszczególĺrych URD
i reptezentujących ich PPE do świadczenia usługi obcĺýeĺla odbioĺców,
v/ tym usługi tedukcji zapoÚzebowaniana polecenie oSP i ptzekazuje do oSP
specyfĺkacje PPE dopuszczonych do świadczenia usługĺ,

h) pozyskuje dane pomiarowe doĘczącetloścídostaw eneĺgii w Poszczególnych
PPE, w których przyŁączone sąurząđzenia lub instalacje
wykoĺzystywane do ś;wiadczeĺia usługi ĺedukcji obciýenla odbioĺców,
vi tym usługi tedukcji zapotÍzebowanja na polecenie oSP,

Đ uczestniczy w ÍozpatÍywaniu teklamacji podmiotów świadczących usługe

ĺedukcji obciýenla odbioľców, w tym ĺedukcji zaPotÍzebowaĺia na polecenie
oSP, dotyczącychilości dostaw eneĺgii w poszczególnych PPE.

1.6.3 oSDn nadaje kody identyfĺkacyjne podmiotom, których utządzenia są pnyŁączone
do sieci dystĺybucyjnej nie objętej obszatem rynku bilansujacego. Dla podmiotu, któtego

urządzetia sąptzyłączone do sieci pĺzesyłowej lub dystrybucyjnej objętej obszaĺem

rynku bilansującego Stosowany jest kod identyfĺk^cyjÍ'ry nldaĺy pľzez oSP.

1.6.4 oSDn ĺadaje kody ídentyfĺkacyjne sptzedawcom reahzującym umowy sptzedaży eneĺgii

w sieci oSDn oĺaz URD ptzyłączonym do sieci dystrybucyjnej zarządzaĺej ptzez oSDn.

I(ody tezawíenją czteroliteĺowe ozÍu^czenie podmiotu, oznaczetie opetatoĺa

Systemu Dystrybucyjnego, litetę chaĺakteryzujacepodmiot or^zĺrĺLlmeÍ podmiotu imaj+

następując4 postać:

a) URD typu wytwóĺca - ÄÁÁA-KodoSD_W-XX)o(,gdzie:
'..(o7nac7,enie literowe podmiotu)..._...(oąnacrynie kodowe

O S D)... -W -... 
(auner Podmiotu)...,
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b) URD typu odbioĺca - ÁAÁA_KodoSD_o-xxxx, gdzie:
...(o7nac7,enie literowe podľnĺrt )..._...k<rac7pile kodowe oSD)..._o_... (numer
podniotu)...,

.) Spĺzedawca - AÄÁÁ-I(odoSD-P-)ooo(, gdzie:
...(olxac7,enieliterowepodmiotu)...-...(oryacTgniekodope OSD)...-P-...(numer

podrniotu)...,

1'6.5 oznaczenja kodowe oSDn są zgodne z nadanympĺzez oSP czteĺoliterowym
oznaczeniem wynikajacym z zawattej pomiędzy nadnędnym opeĺatotem Systemu

Dystĺybucyjnego i opeĺatotem Systemu Ptzesyłowego umowy o świadczenie usług
pľzesyłowych.

1'.6'6 Sptzedawcy nie posiadajacy jeszcze kodów indentyfĺkacyjnych mogą zuĺtőcić się do

dowolnego oSD o nađaĺie im kodu identyfĺkacyjnego'

1.6.7 Sptzedavrca jest zobowiąŻ^ny do potwieĺdzenia opeĺatotowi Systemu

Dystrybucyjnego faktu ĺejesttacji (posiadania kodu identyfĺkacyjnego) ptzed

pierwszym zgŁoszetiem do niego umowy sptzedaży enetgii elektrycznej, o ile jest to

inny opeĺator ĺiż ten, który nadał temu spĺzedawcy kod identyfikacyjĺy.

1.6'8 \X/ pĺzypadku sprzedawcőw zarejestľowanych przez oSP stosowane są nadane temu

podmiotowi kody,pĺzy czym jest wymagane potwierdzenie opeĺatoĺowi Systemu

Dystrybucyjnego faktu ĺejestľacjiprzed pierwszym zgłoszeniem do niego umowy

spnedaży enetgii eLektry cznej.

1''6'9 Nadanie kodów identyfĺkacyjnych ofaz potwietdzeĺie faktu tejesttacji spĺzedawcy

odbywa się poprzez za'watcíe umowy dysĘbucyjnej lub geneĺalĺaej umowy

dystrybucyjnej pomiędzy podmiotem oÍaz właściwym opetatotem Systemu

Dystrybucyjnego' Umowy te za'wierają rőwtież niezbędne elemenĘ, o których mowa

w innych rczđziaŁach'

1.6'10 oSDn nadaje kody identyfrkacyjne obiektom rynku detalicznego wykoľzystywanym

w pĺocesie wyznaczalia danych pomiatowo-ĺozliczeniowych.

1.6.1'1' I(ody Miejsc Dostat'czanja Eneĺgii Rynku Detallczĺego (ItdDD) mająnastępującą
Postac:

MDD-AÁÁA -xx-Đo(X-xx (19 znaków) , gdzíe:

(rrd<E obiektu)_(o7nac79nie literowe PoB)_(kod Ąpu URD w MDD)_(nuner

obiektu MB)-(numer obiektu RD),

reślory prą77oSD punkt w sieľi
n a s Ę uj e p ą9 k a ąani e e n e rgii

gdĘe:
FMDD _ punkt, w któryn ilość energii elektrycry/ dostarcąony' albo odebranę/ jest u1ąnac7ana na

p\dstawie aielkośd energii (ar/estrowanď Pą:< uľwd7,enia pomiaruwo-ro7fic(niowe
'urnożliwiĄące 

rę/estraq'e darycb godrynoa1lch oraąodpowiednicb algorytnów oblic79nioayh.

PMDD _ punkĄ w któryrľl ilość energii elektrycry/ dostarcryony albo odebranq' jut w17nacąana na

pndstaaie uietkości energii par/estrowana Pąr< urą1drynia porziarowo-roýc7,eniowe nie

ÍnstĺukcjaRuchuIEksploatacji i}-ĺ*trYbucYinei
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nE'ąrycb nożliaości rę/utraii darych god{now1ch, statdartou1cb pnfili ąĺłž1cia oraą

o dp owi e dni c b a lgory tn ő w o b li c7,e nio u1 c h'

1.6.12 l{ody P unktóa D o:tarcąania Energii eDE) mają następujaca postać:

PDE AAÁA_I(odoSD-A_x)o(x, gdzie:

(rdw obiektu)_(oąnac1enie literoae podniotu)_(kod osD)_(jp URD)_(nuner

podmiotu),

PDE (Punkt dostarcąania energii) _ ni{sce pĺ4lłąc4,enia URD do sieci ĄstľjlbuEjnę1'pory
obsyarem Ę1laku Bilansujacego, ob{nujace jeden lub ,ięcel rtrycrylch punknÍw ptpłącrynia
do sieci, dta ktlírycb realiąowan1ljestproces bilansowaĺia bandlowego.

7.6.73 l{ody F ĺzyczĺy ch Punktów Pomiaĺowych @PP) mają nastep ujacą postlć:

AÁÁÁÁÁ-xx, gdzIe:

( k o d o b i e k t u e n e rge tjl c ry ego ) - ( k o d u r4ąd 79 ni a e n e ĺge j c ąn ego ),
FPP (Fiulc7r1y Punkt Pomiarory) _ punkt a sieci uzposażony ' "%ľ;ł:ő:;;'Ęrryrl,ry

aięksrycb niż obowią1a1ące w

RB.

1''6.1 4 I(ody Pun kttíw Po boru Energii PPE) maią nastepujacĄ postać:

AÄ I(odosD-W,gdzie:
(ko d krĄa) (ko d o S D) (uni kaln e dape łnie nie) (licýa konhv lna)

PPE (Punkt Poboru Energii) _ punkt, w któryn produk! er,ergeac<ľe (ene-rgia,. usługi

'##źr';ď ';3,I, ora,d,a

ić ąľniana dostauy. PPE może fulć 7aníwno putktemfi4lc719ln, jak i logcąryln.

t.7 2ASADY wsPÓŁPRÁcY DoTYCZĄCE REGULACYJNYCH USŁUG SYSTEMOWYCH
w ZAKRESIE REZERWY INTERVENCYJNEJ

7.7.7 Zasady nada'wania ceĺtyfikatów oRed.

1'7.1.1. oRed wykoĺzysĘwany do świadczenia usługi ĺedukcji zapotzebowania na polecenie

osp musi posiadać Ceĺtyfĺkat dla oRed, uzyskany na zasadach okĺeślonych

w niniejszym punkcie' Zasady Ceĺtyfikowania oRed przyŁączonych do sieci

pĺzesyłowej albo jednocześnie do sieci pĺzesyłowej i dystĺybucyiĺej okĺeśla IRiESP'

1.7.7'2. Ceĺtyfrkatowaniu podlegajł oRed ptzyŁączoĺy do sieci dystĺybucyjnei, ďa któĺego

pnynajmnlej jeden PPEptzyłączony iest do sieci o napięciu znamionowym powyżej

1 kV. Dopu szcza się, aby oRed, pozaPPE pruyŁączoĺym do sieci dystrybucyjnej

o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, posiadaŁ tőwnleż dodatkowe PPE

ptzyłączone do sieci o napięciu znamionowym ponżej 1kV, o ile spełniaja

one wymagania okĺeślone w pkt 1.7.1'.9 ppkt a) i 5)'

1.7 .1.3. oRed jest zdefiniowany na zasobach odbioĺczych i okĺeślony ptzez jedno lub kilka

PPE, twoĺzących kompletny układ zasilaĺia danego oRed pod jednym adĺesem

(w iednej \okaLlzacji), obejmujący wszystkie miejsca ptzyŁączenia oRed do sieci

Instrukcia Ruchu I Eksploataci ci Dystrybucyinei
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dystrybucyjnej.

1.7.1.4. \X/ ptzypadku, gdy układ zas/iatlťra oRed składa się z kilku PPE, wówczas ilość

dostawy eneĺgii elektĺycznej do oRed jest wyznaczofLaptzez oSP, jako suma dostaw

eneĺgii elektrycznej dla PPE' Posĺyzsze nie dotyczy pĺz1padku, gdy do sieci oSDn
będącego odbiotcą świadczącymusługe ĺedukcji z^potÍzebowađa na polecenie oSP
ptzyŁączone są inne podmioty świadczące tę usług€. !7 takim pĺzypadku ilość dostaw

eneĺgii elektrycznej dla oRed odbioĺcy będącego oSDn jest pomniejszaĺa pruez

oSP o sumę ilości dostaw eneĺgii elektĺycznej ďa oRed podmiotów pruyłąśczoĺych

do sieci dystrybucyjnej tego OSDn.

7'7.1.5' Certyflkztdla oRed iest wydany przezPGB Dystrybucja S.Ä', jeżeli oRed jest

przyŁączoĺy wyłącznle do sieci PGE Dystrybucja S.Ä. lub do sieci PGE Dystrybucja

S.A' i oSDn, któĺego sieć jest poŁaczoĺa z sieciąPGE Dystrybucja S.A..lW ptzypadku,

gdy oRed jestptzyŁączoĺy wyŁącznie do sieci oSDn, któĺego sieć jest ptzyŁączona z

siecią PGE Dystrybucja S.Ä., Certyfĺkat ďa oRed, wzoÍcowany n^wzotze CeĺĘfĺkatu

oRed, o którym mowa w pkt 1.7 '1.7.,wystawia oSDn, w opaĺciu o Pozytywnie
zweryfikowany wnioseko rľydanie Cefiyfikatu dla oRed ipnekazuje

do upoważnionego pÍzez oSDn PGE Dystĺybucja S'A., celem tejestĺacji w systemie

infotmatyczfLymoSP, dedykowanym usłudze ĺedukcji zapotÍzebowĺniana polecenia

oSP. !7 ww.pÍzw2'dku oSDn pnekazi1e do PGE DysĘbucja S.A.tównież

pełnomocnictwo zawieĺające umocowanie dla PGE Dystĺybucja S'A. do tejestĺacji

lub wygaszenia w systemie 'lnformatycznym oSP, dedykowanym usłudze ĺedukcji

zaPotÍzebowaĺiana polecenia oSP, ceĺtyfĺkatu dla oRed (wzoĺowanego na wzorze

Cetyfĺkatu dla oRed, o którym mowa w pkt 7.7.7'7 .),wystawionego pÍzez oSDn.

Za datęwydania Ceĺtyfĺkatu dla oRed uzna)e się date jego tejestľacjiptzez

PGE Dystĺybucja S.A. w p[owyższym systemietnÍotmacyjnym oSP. Jeżell oRed jest

przyŁączony do sieci oSDn zlokahzowanej na obszaze sieci kilku oSDp, Ceĺtyfĺkat

dla oRed wystawia oSDn iptzekazuje do jednego upoważnioflego pÍzez siebie

oSDp, na któĺego obszatze dzíaŁann iest położxony oRed, celem teiestĺacji

w systemie infoĺmatycznym oSP dedykowanym usłudze ĺedukcji zapotÍzebowaĺia.

7.7.1.6' odbioĺca w oRed lub upoważĺĺony ptzez tiego podmiot składa wniosek

o wydađe Ceffyfĺkatu dla oRed do:

1) ÉGE Dystĺybucja S.A. - jeś1i oRed posiada przyĺĄmnej jedno PPE
w sieci dystrybucyjnej PGE Dystĺybucja S.A';

2) oSDn - jeśľ oněd posiada wyŁącznle PPE w sieci dystrybucyjnej oSDn.

JeśIi oRed jestprzyłączony do sieci dystĺybucyjnej kilku oSDp lub kilku oSDn'

wniosek o wydanie Cetyfĺkatu dla oRed, składany jest odpowiednio ďa miejsca

przyŁączenia, do wybraflego pÍzez siebie jednego oSDp lub oSDn. 7.7.1'7.

'Wzőtwniosku o wydanie Cettyfĺkatu ďa oRed otazwzőt CeĺĘfikatu ďa oRed

okĺeśla oSP i publikuje na swojej stĺonie inteĺnetowej'Wzőr'wniosku o wydanie

CerĘfĺkatu dla oRed stosuje się ĺównież celem aktuallzacjiCeĺĘfikatu dla oRed.

Operator Systemu Dystrybucyjnego
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1',7.1.8. \)ľniosek o wydanie Ceĺtyfikatu dla oRed zalĺĺieta w szczególności:

1) dane identyfikacyjne wnioskodawcy (frľma p9d jłW 
-dziaŁa

wniosko dasrća, ŃÍp lub PESEL) oraz i"*o dane kontaktowe;

2) daĺe identyfikacyjne odbioĺcy w oRed (|lľma pod jake dzíaŁa

odbioĺca w oRű, NIP tub Pesel), w pĺzypadku wniosków składanych

PŻez podmiot upoważniany pizez odbioĺcę w oRed,

3) dane oRed (nazwa,adĺes lokalizacji);

I) wykaz unikalĺrych w skali kĺaju kodóvr PPE z pĺzypisaniem do oSD,

zgodnie z kodyfikac jł daĺego oSD, składających się na kompletny układ

zastlatlúa danego oRed z sieci dystrybucyj ĺej, zgodĺie z pkt. 7 .7 .7 .3.;

5) aĘbut oRed (oRed o - obiekt odbioĺczy, oRed oG - obiekt odbioĺczy

z genencj1wewnęttzną) ;

6) ośvriadczenia odbioĺcy \ľ oRed lub odpowiednio podmiotu

Pfl ez niego up oważnionego :

a) o zgodzíe rlz- ptzekazywatie danych pomiaĺowych PŻez
PGE Dystrybucja S.Ä. do oSP (dotyczy oRed pnyŁączonych

wyŁącznle do sieci PGE Dystrybucja S'A'),

b)ozgodzíenapnekazywaniedanychpomiaĺowychptzezoSDndo
PGEDysĘbucjaS.Ä.iPGEDystĺybucjaS.A.dooSP(dotyczy
oRed ptzyŁączoĺych do sieci oSDn),

") o zgodzie rlz ptzekazywaĺie danych pomiatowych pÍzez

oSP do innego podmiotu (dotyczy przypadku, gdy odbioÍca lü/

oRed dopuszcza udostępnianie swoich zasobów odbioĺczych

upoważlianemu pruez ĺiego podmiotowi, który ślĺĺiadczy usług€

ĺedukcji zapoÚzebowania ĺa polecenie oSP)'

d) o spełnieniu warunku odbioru pĺzez oRed enetgii elektryczne| netto

w okĺesie ostatnich 12 miesięcy,liczonych od dnia złožeĺiauzniosku

o wydanie Ceĺtyíĺkatu ďa oRed (dotyczy oRed z geĺeracjL

wewnętĺzn{,

Đ o kompletności układu zasüaĺ:ira oRed w oparciu o wskazane PPE,

Đ o popÍaviności danych zawaĺtychw e wniosku o wydanie Cetyfĺkatu

ďa oRed,

g) o pĺzyjęciu zobowięaĺia do bieżącego informowania oSP'
PGE Dystĺybucja S.A' atbo oSDn vŕ pfz)T)adku zmiany

danych, o których mowa vi pkt' 1,7'1'8' ppkt' 1) - 5)'

ĺiez:włoczĺie po dacie zaístĺienia zmiaĺy,

h) o tym, że odbiotcą w oRed pełni jednocześnie funkcje oSDn

dla ceĺĘfĺkowanego oRed (dotyczy jedynie ptzypadku' gdy PGE

Instĺukcia lluchu I Eksp|oat1lćii SĘi DystrybucyjĘ
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7) pełnomocnictwo do zŁożena wniosku o wydanie Ceĺtyfikatu ďa oRed,
udzielone przez odbiotcę w oRed (w pĺzypadku wniosków składanych ptzez
podmiot upoważnian y pÍzez odbioĺcę w oRed). odbiorca w oRed przyŁączony
do sieci PGE Dystrybucja S.A. lub upoważniony pÍzez đego podmiot, składa
do PGE DysĘbucja S.Ä. wniosek o wydanie Ceĺtyfikatu dla oRed vłyłącztiew
foĺmie elektĺonicznej (edytowa|ĺej otaz w postaci skanu wniosku podpisanego
zgodnie z zasadamj tepfezeflt^cji odbiotcy w oRed). Wniosek składany jest na
wskazany ptzez PGE Dystĺybucja S'A. adĺes Poczty elektronicznej,
opublikowany na sttonie inteĺnetowej PGE Dystĺybucja S.Ä.. Na każde żądane
PGE DysĘbucja S.Á., odbioĺca w oRed dostatczy do PGE Dystrybucja S'A.
w tetminie 7 dni kalendanowych od oÚzymanla żądanla, oryg1naŁ wniosku o
wydanie ceĺtyfikatu albo kopi i wniosku poświadczonej ptzez upoważnionego
pĺzedstawiciela odbioĺcy w oRed. 1'.7.1'.9' CettyÍl<acja obejmuje weryfĺkac)e:

8) kompletności wniosku o wydanie Ceĺtyfĺkatu dla oRed;
9) popĺawności kodów PPE wskazanych we wniosku o wydanie Cetyfĺkatu dla

ORed;

10) kompletności układu zaslLatia oRed wskazanego we wniosku o wydanie

CeĺĘfikatu dla oRed, w opaľciu o podane puezwĺioskodawcę PPE,
spełniania, według Stanu na dzieĺ zŁożenia wniosku o wydanie Ceĺtyfĺkatu dla

oRed, ptzez układy pomiatowo - tozhczenjlowe zainstalowane w PPE
wymagań'technicznych okĺeśIonych w IRiESD PGE DysĘbucja S.A.

lub oSDn, jak d|a układów poĺniaĺowo - tozhczeĺiowych instalowanych

u URD będących odbioĺcami,ktőtzy korzystaj1z ptaw^ wyboru spĺzedavlcy;

71) zdalĺego pozyskiwanla godzlnowych danych pomiaĺowych i ich ptzekazywalia

do oSP w tĺybie dobowym.

7.7.7.1'0. Btak pot'wietđzenja spełnienia przyna)mntej jednego z warunków okĺeślonych
w pkt. 7.7.1,.9. skutkuje odĺzuceniem wniosku o lľydanie CeĺĘfĺkatu ďa oRed
przezPGE Dystrybucja S.Ä' albo oSDn. \W ptzypadku odĺzucenia powyższego
wniosku, odpowiednio PGE Dystybucja S'A albo oSDn ĺiezwłoczĺje infoĺmuje
wnioskodawcę o PÍzyczynach odtzucenia tego wniosku.

7.7 '7.17.W przypadku złożeĺĺa wniosku o wydanie Ceĺtyfĺkatu ďa oRed do oSDn, dany

oSDn dokonuje weryfikacji, o której mowa w pkt. 7.7.7.9., w teĺminie 14 dni
od daty oÚzymatiawniosku iprzekazuje CeĺĘfikat ďa oRed (wzotowany na
wzotze Ceĺtyfĺkatu ďa oRed, o którym mo'u/a w pkt. 1.7 '1.7.) do PGE
Dystľybucja S.Ä., celem ĺejestĺacji w systemie infotmatycznym oSP
dedykowanym usłudze ĺedukcji zapottzebowanja na polecenie oSP.
Pnekazany do PGE Dystĺybucja S.A. Ceĺtyfrkat dla oRed nje za'wíeta
unikalĺrego numeru cetĘfikatu, unikalnego identyfĺkatora oRed otaz daty
wydania Ceĺtyfrkatu, któte zost^Í7ąnadane altom^tycztie puez ww. system
infoĺmatyczny o SP, p o dcz as ľej estacji cetĘfĺkatu.
oSDn przekazuje Ceĺtyfĺkat dla oRed do PGE Dystĺybucja S'A. wyłączĺĺe
w foĺmie elektľonicznej (edytowa|nej otazw postaci skanu ceĺĘfikatu podpisanego
zgodnie z zasadaml ÍePÍezeflt^cii oSDn) 'wt^z ze skanem pełnomocnictwa, o
którym mowa w pkt. 7'7 '1.5.. CeľĘfĺkat przekazywany jest na wskazany ptzezPGB

Operator System u Dystrybucyjnego

Dystrybucja S.Ä' wydaje ceĺĘfikat dla oRed będących jednocześnie

OSDn).
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DysĘbucja S.A. adtes Poczty elektonicznej, opublikowafly na stĺonie inteĺnetowej
PGE Dystrybucja S'A'. Na każde żąđarĺe PGE Dystrybucja S.A.,
oSDn dostaĺczy do PGE Dystrybucja S.A. w teminie
7 dni kalendatzowych od offzymania żądalia, oryg1nały cetyfĺkatu
i pełnomocnictwa, o którym mou/a w pkt' 7.7.7.5', albo kopii tych dokumentów
p o świadcz o ny ch ptz ez upoważnionego ptzedstavdciela oSDn.
oSDn odpowiada za dokonanąweryflkacię i poĺľieĺdzenie spełnienia pÍzez oRed
krytetiów dopuszczalĺrości okĺeślonych w pkt' 1'7.1.9.

1'.7.1'.1'2' Wydanie CetĘfikatu ďa oRed następuje w terminie 14 dni od dnia złożetia
kompletnego wniosku do PGE DysĘbucja S'A. albo oSDn. W
uzasadnionych ptzrypadkach teľmin wydania Cettyfrkatu ďa oRed może
zostać wydłuzony do 30 dni. W pĺzypadku wystawienia Ceĺtyfĺkatu dla oRed
przez oSDn, oSDn ptzekazi1e ten ceĺtyfĺkat do PGE Dystrybucja S.Ä' celem
jego ĺejestĺacji w systemie 'nÍotnatycznym oSP dedykowanym usłudze
tedukcji z^potÍzebouĺania,w teĺminie do 4 dnia roboczego przed ww.
teĺminem wydania ceĺĘfĺkatu.

1.7 .7.1'3. Po pozytywtie zakonczonym pĺocesie weryfikacji, o którym mowa w pkt'
1'.7 '7'9.,PGE Dystĺybucja S.Ä. albo PGE Dystrybucja S.A. upoważtioĺy ptzez
oSDn, ĺejestĺuje Cettyfrkat dla oRed w dedykowanym usłudze ĺedukcji
zap oÚzeb ow anja na polecenie o SP systemie infotmaty cznyfn oSP, który
podczas ĺejestĺacji 

^vtorn^Lycznie 
nadaje unikalĺry identyfikatot oRed otaz

unikalny numeÍ Ceĺtyfĺkatu ďa oRed. Do czasu udostępnienia PGE DysĘbucja
S'A. systemu infotmatyczflego oSP đedykowanego usłudze tedukcji
z^potÍzebowanja na polecenie oSP, wydawanie Cettyfĺkatu dla oRed,
teaľlzowaĺe będzie z pominięciem tego systemu, zgodnie zewzoÍem CeĺĘfĺkatu
ďa oRed, o którym mowa w pkt. 1'.7.7.7.,bez ĺadawania unikalĺrego nrľnefu
ceĺtyfikatu i unikalĺrego identyfĺkatoľa oRed. CetĘfikatowi ďa oRed zostanie
nadany numeÍ upÍ.oszczofly, zgodnie z zasadami pruyjęĘrn ptzez PGE
DysĘbucja S'A..

1.7 '1.14. Ceĺtyfĺkat dla oRed zawíeta:
1)

2)

3)

4)

numeÍ ceĺĘfĺkatu i identyfĺkatoĺ oRed, z zastĺzeżenjem pkt. A.10.1.13.;

Iokahzacje sieciową oRed - przr1písaĺe do stacji elektĺoenetgeĘczĺej o
napięciu 110 kV/SN vĺ sieci dystrybucyjnej PGE Dystĺybucja S.A.;
dane oRed (nazwa, adĺes);

wykaz kodów PPE, zgodnie z f'otmatem kodóvz PPE PGE Dystĺybucja S.Ä.,
o którym mowa w pkt' 7.7 '12' Gody PPE nadaje oSD właścĺwy dla miejsca
ptzyłączetia oRed), składających się na kompletny układ zasllatia oRed z
sieci dystĺybucyjnej (wraz z tnfotmacj+na tetenie, jakiego odpowiednio PGE
DysĘbucja S.A. i oSDn zlokahzowany jest dany PPE);
datę wydania Ceĺtyfĺkatu;
podmiot wydajacy Ceĺtyfikat ďa oRed;
aĘbut oRed (oRed o - obiekt odbiotczy lub oRed oG - obiekt odbioĺczy
z geĺencj1weurnęttzn{ ;

informacje, czy Odbiotca w ORed jest OSDn. W przypadku wystawiania

Cettyfikatu pfzez oSDn, jest on obowiązzny do wystąpienia do PGE
Dystrybucja S.A. o okĺeślenie warunków i zasad stosowania fotmatu/kodów
PPE, o których mowa powyżej w ppkt' 4).

s)

6)

7)

8)

1.7.1.15. IX/ pĺzypadku zmiany zakĺesu PPE (dodađe, usunięcie) ĺwoĺzących kompletny
układ zasťLaĺiĺ oRed, odbiotca w oRed lub upoważtiany przez niego podmiot
składa wniosek o akílaliza{ę Cenyfĺkatu dla oRed do PGE Dystĺybucja S.Á. albo
oSDn, do któĺego upĺzednio zŁożyŁ wniosek o wydanie CeľĘfĺkatu ďa tego
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oRed' Ptocedowanie wniosku o aktrlahzacię Cenyfĺkatu ďa oRed odbywa się jak
ďa wniosku o wydanie Ceĺtyfftatu dla oRed. !ľygaszenie obowiązującego
CetĘfĺkatu dla oRed następuje w dacie wydania nowego cetĘfikatu dla tego
oRed. !7 pĺzypadku zmiany pozostałych danych z^\v^Ítych w certyfikacie, o
których mowa w pkt. 7.7.7.74', odbiotca w oRed lub upoważĺiany pĺzez ĺiego
podmiot składa wniosek o akb,nllzzcię CetĘfĺkatu ďa oRed do PGE DysĘbucja
S.Ä. albo oSDn, do któtego upĺzednio złożyŁ wniosek o wydanie Cettyfĺkatu dla
tego oRed . .A'ktuahzacja Cetqťlkatu w powyż szym zakrcsie powoduje wygaszenie
obowĺązującego Certyfikatu dla oRed i wydanie nowego cetĘfikatu dla tego

1.7 '1.16. W pĺzypadku, gdy oRed przestatie spełniać Ątena dopuszczalności okĺeślone
w pkt. 7.7.1'.9.' odbioĺca w oRed lub upoważniony przez ĺiego podmiot
zg!.asza powyższe do odpovliednio PGE Dystĺybucja S'A. albo oSDn, do
któĺego złożyŁ wniosek o wydanie Ceľtyfĺkatu ďa danego oRed (oSDn
ĺiez;wŁocznie pnekazaje zweryfikowane zgłoszenie do PGE Dystrybucja S.A.).

1.7.1'1'7. odpowiednio PGE Dystĺybucja S'A. albo PGE Dystrybucja S.A. upovlażniony
puez oSDfL,wg^sza CetĘfrkat dla oRed w pĺzypadku:
1) o którym mowa w pkt' 7'7.7.76., ti'sdy oRed przestanie spełniać Ęteĺia

dopuszczalĺości,
2) sdy odpovriednio PGE DysĘbucja S.Á. albo oSDn pozyskająinfotmacje

wskazujące ' że dany oRed nie spełnia kryteĺióuĺ okĺeślonych w pkt.
10.1.9.ppkt. 2) - 5); oSDn pruekazuje decyzję o ''gaszeniu Ceĺtyfikatu dla
oRed do PGE Dystybucja S.Ä., który zatejestľował Cetyfikat dla tego
oRed w systemie infoĺmatycznym dedykowanym usłudze tedukcji
zapotÍzebowania na polecenie oSP,

3) zaprzestania świadczenia usług dystĺybucji odbiotcy w oRed'
Za datęwygaszenia ceftyfikatu uznď1e się datę wptowadzenia infotmacji w
tym zakĺesie PÍzez PGE DysĘbucja S.A. w ww. systemie infotmatyczÍrym
oSP' !7ygaszenie Ceĺtyfĺkatu ďa oRed ozĺvacza' że oRed nie spełnia

Ętedów waľunkuiących świadczenie usługi tedukcji zaPotÍzebowania na
polecenie oSP i zapruestaje się pĺzekazywania danych pomiatowych ďa
danego ORed pruezPGE Dystrybucja S.A. do OSP.

1.7.7'1'8' lřniosek, o którym mowa w pkt. 7.7.7'75., zgłoszenie, o którym mowa
w pkt' 7.7.7.1'6' otaz decyzja oSDn, o któtej mowa w pkt. 1.7 .1.77. ppkt. 2)

składane są na wskaz 
^ny 

pflez PGE Dystrybucja S.A. adtes poczĘ
elektĺonicznej, opublikowany na stĺonie intetnetowej PGE DysĘbucia S.A'.
PGE DysĘbucja S.Ä. przesyŁa Ceĺtyfĺkat ďa oRed do odbiotcy w oRed
ptzyłączonego do sieci dystĺybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. albo do oSDn,
który pĺzekazał cettlJflkat do zarejesttovrania albo infotmacje o wygaszeniu
CeĺĘfikatu dla oRed. CetĘfĺkat albo infoĺmacja o wygaszeniu przekazywanz
jest zwĺotnie na adĺes poczĺJ elektonicznej,zktőrc) PGE Dystrybucia S.Ä.
oÚzymał ten wniosek, zgŁoszenie albo decyzję oSDn.

7.7.2' Zasady pruekazywaĺia danych pomiatowych oRed
1'7.2.7. Pnekazywanie danych pomiatowych ďa oRed (odĺębnie ďa każdego PPE

w oRed) teahzowanejest na zasadach okteślonych w niniejszym punkcie, z

7.7.2'2. Jäl-iŁffiľ# T:ä:;::í3ä1Tj.lľ"":ä'i eLekttyczĺej dia poszczególnych
PPE są pozyskiwane dla wszystkich ceĺtyfrkowanych oRed uczestrriczących w
świadczeniu usługi tedukcji zapoÚzebowania na polecenie oSP.

7.7.2.3' Dane pomiaĺowe đoĘczące ilości dostaw eneĺgii elektľycznej dla
poszczególĺrych PPE, składających się na dany oRed, sąptzekazywane do
oSP, po oÚzymaĺljuptzezPGB Dystĺybucja S.Ä. od oSP infotmacji:
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1) o podpisaniu umowy o świadczenie usługi ĺedukcii zapoÚzebowatiaĺa
polecenie OSP,

2) o wskazaniu Ptzez podmiot śwĺadczący usług€ ĺedukcji
zaPotÍzebowania na polecenie oSP, zbioĺu oRed, w opaĺciu, o któĺe
podmiot ten świadczy. tę usługę.
PGE DysĘbucja S.A. Po otÍzyrnaniu od oSP powyższych infotmacii,
dokonuje (w dobie ĺł4) zasienia inicjalnego' w Íamach któĺego zostaj1
ptzekazane daĺe zPPE za okĺes ostatnich 30 dni. Po dokonaniu zasilenia
inicjalĺrego, PGE DysĘbucja S'A. ptzekazi1e dane pomiatowe dla oRed
w Ębach, okteślonych w pkt' 1.7.2,7 ' - 1.7.2.9.
PGE DysĘbucja S.Ä. przekazuje do oSP dane pomiatowe oRed
przyłączonego do sieci oSDn, w tym dokonuje zastleĺria inicjalnego,
po otÍzymaniu tych danych od oSDn, w tĺybie i foĺmie okĺeślonych
w pkt. 1.7.2.5.

1'.7'2.4' Vĺ przypadku, gdy oRed jestPÍzyŁączoĺy do więcejniż jednego oSD,
PGE Dystrybucja S.A. ptzesyŁa dane pomiatowe' o których mowa w pkt' 7.7.2.3.,

w zakĺesie PPE z\okahzowaĺych w swojej sieci dystĺybucyjnej,
w tym dla PPE zLokallzowanych w sieci oSDn, którego sieć jest

poŁączona z siecią PGE Dystĺybucja S'Ä..

1'.7.2.5' oSDn, któĺego sieć jest poŁączoĺa z siecíąPGE DysĘbucia S'A., zobowiązany
jest do ptzekazywania do PGE Dystrybucja S.A. godzinowych danych
pomiatowyďn dotyczących PPE ptzyŁączoĺych do jego sieci t'wotzących oRed,
w następuj ącym zaktesie:
1) dane pomiaĺowe doĘczące zasietiainicjalnego, o którym mowa

pkt. 1'7'2'3', w terminie 2 ďrĺkaleĺdarzovych od oÚzymzĺia
infotmacji od PGE Dystrybucja S.Ä.,

2) daĺe pomiatowe w trybie wstępnym (dla doby n), o którym mowa
w pkt' 7.7.2.7 ',w teĺminie do doby nł2,

3) dane pomiarowe w Ębie podstawowym (ďa miesiąca m), o którym
mowa w pkt. 7'7.2.8'w teffiinie od 1 do 2 dĺĺa miesiąca m*l,

4) dane pomiaľowe w Ębie kotekt' o których mowa w pkt' 7.7.2.9., za
miesiąc m, w teĺminie od 1 do 2 dĺĺaodpowiednio miesiąca m+2 lub mł4.
oSDn puekazuje do PGE Dystĺybucja S.A. godzinowe dane pomiaĺowe
w foĺmie elektĺonicznej poprzez wskazany pflez

PGE DysĘbucja S'A. dedykowany sefu/eÍ. Dane te są ptzekazywafLewfaz ze
statusami (0 - dana popÍawna' 1 - dana niepoprawna) dLa'każdego PPE,
dla ilości enetgii elekĘcznej oddzielĺrie ďa pobranej /oddanej zf do sieci
elekttoenergeĘczĺej, z dokładnoścą do 1 k!7h' Dodatkowe szczegőŁy
doĘczące standatdu przekazywanych danych zostaĺąokĺeślone przez PGE
Dystĺybucja S'A' zgodnie ze standatdem WIRE.
lWymiana infoĺmacji i komunikatów đoĘczących powyższych danych
pomiatowych odbywa się wyłącznie w foĺmie elektroniczĺej na adtesy poczty
elektĺonicznej/serwery okĺeślone w umowie, o któtej mowa w pkt' 1.7.3.8.

1'.7 '2'6. PGE Dystĺybucja S.A' przekazuje do oSP godzinowe dane pomiatowe
popÍzez system !ľIRE. Dane te sąptzekazywaflewtaz ze statusami (0 - dana
popÍawna' 7 - dana niepoptawna) dlakażdeło PPE, dla ilości energii
elektrycznej oddzielĺrie ďa pobĺanei /oddanej zf do sĺecí elekffoeneĺgeĺyczflej,
z dokładnościądo 1 k!7h.
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1.7.Ż.7' Dane godzinowe dla doby n sąpzekazyw^flep:.zezPGF- DysĘbucja S.A.
do oSP \x/ trybie v/stępnym od doby n*l do doby nł4.

1.7.2.8. Do 5 dnia po zakoíczeniu miesiąca m, PGE DysĘbucja S'A. dokonuje ponownej
vieryfikacji pĺzekazanych do oSP danych pomiaĺowych oRed ptzyŁączoĺych do
sieci PGE Dystrybucja S'Ä' i w tazíe konieczności przekazaie zweryfikowaną
vretsj€ tych danych w Ębie podstawowym m+l' \7eryfikacji danych pomiarowych
oRed ptzyłączoĺych do sieci oSDn dokonuje oSDn í w tazie konieczności
pnekazajeje do PGE DysĘbucja S.Ä. zgodnie z pkt. 1'7.2.5' Dane pomiatowe
sąprzekzzywanepÍzez PGE Dystrybucja S'Ä. do oSP zamiesiąc m od 1 do 5

dnia miesiąca młl. \X/ pĺzypadku st'wieĺdzeđa niepĺawidłowości lub braku danych
godzinowych, oSP inicjuje pfoces pozyskiwania daĺych w 5 dniu miesiąca młl
ýoptz"z wysłanie zapytanla do PGE Dystrybucja S'A' o dane pomiaĺowe dla
wskazanych PPE. \7 odpowiedzi na wysłane zapyt^Íie, PGE Dystrybucja S'A.
przekazuje wymagane dane pomiatowe tego Samego dnia lub w dniu nastęPnyfi'
W przypadku nie ptzesłaĺia danych ptzez PGB Dystrytucja S.A. w trybie
podstawowym młl, oSP do tozhczen ptzyjmuje dane, o których mowa w pkt.
1'ł.z.l. W trybĺe podstawowym młl wszystkie dane pomiatowe ptzekazywaĺe
pruez PGE Dystrybuc1a S.A. do oSP, jako zweryfĺkowane pod względem
tompletności i popĺawności, mlszą posiadać status danych poptawnych'

1.7.2.9. Dopusz PtzezPGB
DľstÍyb sem korygowania iest
1l]lesląc ne za miesiąc m od 1

do 5 dnia miesiąca mł2imł4.
W pĺzypadku stwieĺdzenia nieptawidłowości lub bĺaku danych godzinowych, oSP
inicjuje pÍoces pozyskiwania d
do PGE Dystĺybucja S.A. za
odpowiedzi na wysłane zap
pomiatowe tego samego dnia
toĺekty dokoňywan" śą'a wniosek podmiotu rcahzwjącego usługę tedukcji
zapoÚzebowaĺiz na polecenie oSP, w tĺybie postępowania ĺeklam"gjryg9'

"gôdoĺ" 
z IfuESP'

1'.7.2'1O. Dane pomiaÍowe ďotyczące oRed sąudostępniane podmiotowi świadczącemu
usługę}edukcji zapottzebowania na polecenie oSP wyŁączĺie pĺzez oSP.

1.8 ZASADY REZER!ťo!7EJ SPRZBDAZY ENERGII ELEKTRYCZNEJ DIÁ URD,
KTÓRZY MAJł ZA$7ARTE UMolrY DYSTRYBUCYJNE'

1.8.1.
7 z listy spĺzedawców

Q,asĺĺenjących umowy
spĺzedaży ÍeŻefwowej, -taz z iĺfotma{ą o adtesach ich stĺon intemetowych, na

klórych zostaŁy opublikowane ofeĺty sprzedaży ÍeŻefwowej), innego lrjż sptzedawca
podstawowy,

2) upoważtia CHEMAR S.A. do zau,arcia w jego imieniu l, na jego uecz
w pnypadku wygaśnięcia lub zaptzestatia wykonywania umowy spruedaży pfzez
doýchcłasowego spĺzedawcę - umowy spruedaży tezerwowej ze wskazanym

ptzez siebie spzedawcą Íezerwo\ľym'
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!ľymóg by spĺzedawcą tezefrrIowym mógł być tylko inny sptzedaurca triż sptzedawca

będący stĺoną zaslartej umou/y spruedaży - nie doĘczy pĺzypadku, gdy wykaz,

o którym mowa wyże,j obejmuje tylko jednego sptzedawcę'

Mzjac na u.wadze zapisy ustawy z dnta 30 maia 2074 t. o prawach konsumenta,

upoważnienie udzielone pÍzez URD będącego konsumentem, pourinno za:wienć

dodatkowo:

a) oświadczenie tego URD, że został poinfoĺmowany o prawie do odstąpienia

od rľnowy spnedaży tezeľwowej w tetminie 74 dni od dnia j.j zawatcía,

b) upoważnienie ďa CHEMAR S.Ä. do żądana w imieniu tego URD,

tozpoczęcía umowy sprueđaży ĺezeľwowej przed upływem 14-dniowego okĺesu

odstąpienia od umowy spnedaży ĺezerwowej za'waftej Íua odległość

lub poza lokalem pĺzedsiębioÍstq/a, liczonego od dnia i.j za'warcia.

Dokonując powiadomienia o zawatciu umowy sprzedaży zgodnie z pkt 2 sptzedasĺca

wskazuje spzedawcę ÍezeÍwov/ego' co jest ĺóvĺnozflaczÍle ze zŁożeniem oświadczenia

w pzedmiocie dokonaĺia pnez URD wyboĺu spĺzedawcy Íezefwowego.

CHEMÄR S.A. na każde uzasadnione żądaĺĺe spĺzedawcy Íezeflňlowego, jest zobowięana

do przekazania temu sptzedawcy oświadczenia o za\xĺ^Íciu w fteściuÍnowyo świadczenie

usług dystrybucii upoważnienia ďa CHEMAR S.Ä. đo za-watcia - w imieniu íĺa ĺŻeczURD
_umowy sptzedażyÍezefwowejzewskazaÍIymPÍzez tego URD sprzedawcą Íezefwowym'

ne pőźnej ruż w teľminie 7 dnikalendaĺzowychod otÍzymallrjLażądaľĽLa.

1.8.Ż. CHEMAR S.A., z ŻastÍzeżefliem okoliczności wymienionych w pkt 1.8.3.

zawíera rľnowę sptzedaży tezeĺwowej w imieniu í ĺa tzecz URD ze spĺzedawcą

Íezefwowym:
1) niezwłoc zĺie po uzyskaniu tnfotmacji o konieczności zaptzestania:

a) sptzedaży enetgii elektĺycznej,
b) świadczenia usług dystĺybucji lub usług puesyŁaĺia,

2).w ptzypadku wygaśnięcia lub zaprzestaĺia wykonywania umowy kompleksowej

z doty chczasowym sptz edawcą;
_ jeżeh nie dokonano powiadomienia o
kompleksowej zgodnie z pkt 2 lub gdy

sprzedaży.

Zauĺarcie umowy sptzedaży rezeĺwowej następuje PopÍzez złożenie przez Cř{F,MAR

S'Ä. spĺzed^'wcy tezeffircwemu oświadczenia, o Ptzyięciu jego ofety'

oświadczenie powinno być zŁożoĺe w teĺminie:

i' w ptzs1padkach, o których mowa w ppkt' 1) - nie pőźnej niź w teĺminie 3 dni

ĺoboczych od sľwietdzetia ktőtejkolwiek z ptzesŁaĺek do zasĺatcia rrmowy

spnedaży ĺezerwowej;

ii' w prz11>adku, o którym mov/a w Ppkt. 2) nie pőźĺej 111ż 'Ýü/ dniu

popĺzedzajacym dzíeń' tozpoczęcia obowiązywania umowy sptzedaży

Íeuefwowei, a w sytuacji, gdy oSDn dowie się o zđstnieniu ptz1padku,

o którym mowa w ppkt 2) ne wcześđej ĺrjLż na 5 dni prued zaistnieniem

zawatciu rrmowy spruedaży lub umowy
sptzedavrca wybtany pĺzez URD nie podjał

Instĺukcja Ruchu I Eksplo bystrybucyjnej
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ptzesłanki do zalsĺaĺcia umowy sptzedaży ÍeŻeÍwo'ü/ej, oświadczeđe o przyjęcíu
ofetty powinno być zŁożone vz teľminie nie pőźnej fl1ż 3 dni ĺobocze od

uzyskania pĺzez oSDn infoĺmacji o zaistnieniu takiego ptzypadku'

Sposób składania ofetty onz składania oświadczeń, o ptzyjeciu ofetĘ, a także sĺzőt'
oświadczenia o przyjęciu ofetĘ okteśla umowa.

1.8.3. CHEMAR S'A' nie za'wtze umowy sprzedaży tezerwowejw sytuacii:
1) wsttzymania dostatczania eneľgii elektĺycznei do URD, w pĺzypadkach o których

mowa w 
^Ít.6a 

ust. 3 i att.6b ust. 1, ust. 2 lub ust. 4 ustawy Ptawo eneÍgetycŻne
(w tym także wówczas gdy w okĺesie wsftzymania dojdzíe do zakoíĺczetia
rrmowy sptzedaży),

2) wypttowadzenia URD z PPE.

1.8.4. Spĺzedawca, który za'warŁ z CHEMAR S.A. GenetalĺrąUmowęDystybucyjną(GUD)na
podstawie któľej może pełnić funkcje sptzedawcy i umożliwia zawietanie umów sptzedaży
tezeĺwowej nz obszatze CHEMÄR S.Ä., w pĺzypadku wyĺn;żetria woli pełnienia funkcji
spĺzedawcy Íezenvowego, składa tym Samym CHEMÄR S'A. ofetę zĺwatcia umów
sptz edaży f ez efwo\řŕe j.

Zakoĺczetie pełnienia funkcji spzedauicy Íezefwowego wymaga zmlany zaplsu
ww/w umowie.

1.8.5. Jeżels' spzedawca zaptzestaŁ sprzedaży enetgii elektĺycznei URD, w tamach umowy
sptzedaży, a:

1) w umowie o świadczenie usług dystĺybucji za-wafiej pflez tego URD nie zostaŁ
wskazaĺy sprzedawca Íezefwowylub umowa tatiezawietawpoważrienia CHEMAR S'A.
do zawatcía w imieniu í na tzecz URD umowy sptzedaży tezetwowej; albo;

2) sprzedawca tezeflĺIowy wskazany pÍzez tego URD nie może podjać, nie podjał
Iub zaptzestaŁ sptzedaży rcz eľĺĺĺ ow ej;
- CHEMAR S.A., działając w imieniu í na tzecz tego URD, zawĺet'a ze sptzedawcą

z utzędu umowę kompleksową'
Zawatcie umowy kompleksowej następuje popĺzez zŁożetie pflez
CHEMÁR S.A. spĺzed^'wcy z uĺzędu oświadczenia o pnyjęcĺu iego ofeĺty.
Umowa kompleksowa iest zawietanz na warunkach dotychczasowej umo\ľy
dystĺybucyinejw zaktesie warunków świadczenia usług dysĘbucji, gfuPy taryfowej
oľaz oktesu r'ozljczeĺiowego' na czas nieokĺeślony i obowiązuie od dnia zaptzestania
wykonywania umowy sptzedaży ptzez đotychczasowego sptzedawcę albo umowy
sptzeđaży Íezefw'o\I/ej przez sptzedawcę Íezefwov/ego lub niepodjęcia sptzedaży
ĺezerwowej pflez takiego sptzedawcę. Powyższych zapisów nie stosuje się do URD,
o któĺ7ch mowa w aÍt. 6a ust. 3 ĺ att.6b ustawy Ptawo eneÍgetycune.
\X/ przypadkl zawatcia pÍzez URDo z wybnnym sptzedawcą rrmowy kompleksowej
z dniem tozpoczęcia świadczenia usługi kompleksowej zgodnie z IRiESDn-
Bilansowanie' uÍnowa ta w części dotyczącej świadczenia usług dystrybucji zastępuje
doťychczasową umowę o świadczenie usług dystĺybucji z^włttą z CHEMÄR S.Ä.,
któtej stÍoną był ten URDo DoĘchczasowa umowa o świadczenie
usług dystrybucji ulega z qfi dniem tozwiąz,atiu'

lnstrukcja Ruchu I Eksploat i Dystrybucyinei
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1.8.ó. CHEMAR S.Ä. w teĺminie 5 dni kalendaĺzowych:
1) od zŁożetia sptzedawcy ptzez CHE,NAR S'A. oświadczenia, o którym

mo'$/a w pkt. 7.8'2', wyśte URD infoĺmacje o zawatcĺwíptzyczyĺach zawatcia
umowy sptzeđaży ĺezerwowej, osobie sprzedawcy Íezefwowego i jego danych
teleadĺesowych' otaz o ĺniejscu opublikowaĺia pruez spĺzedawcę Íezefwowego
innych warunków rrmowy sptzedaży ľezeĺwowej, w tľm ceny, albo

2) od złożeĺĺa spĺzedawcy z utzęda ptzez C}{E,MAR S.A. oświadczenia,
o którym mowa w pkt' 1'8.5 wyśle URD infoĺmację o zawarciuiprzyczynach
zawatcia umowy kompleksowej, osobie spĺzedawcy z utzęđu i jego danych
teleadresowych.

1'.8'7' Spĺzedawca zobowĺąn:je się powiadomić CHEMÄR S.A. o zakoĺczetiu
umowy sptzedaży tezeľwowej .

1.8.8' CHEMAR S.Ä. udostepnia sptzedawcy Íezefwowemu dane doĘczące ilości
enetgii elektrycznej zużytej pÍzez URD w teĺminie 14 dni od dnia tozpoczęcia
spĺzedaży enetgii elektrycznej ptzez sptzedawcę, udostępnia spĺzedawcy wskazanjaukładu
pomiatowo -tozllczeliowego URD na dzień' rozpoczęcia sptzedaży eneĺgii ptzez spÍzedawcę.
CHEMAR S.A. w teĺminie 14 dÍ1Ĺ od dnia zakończenja sptzedaży enetgii
elektrycznej ptzez sptzedawcę, udostępnia sptzeda'wcy wskazania układu pomiaĺowo-
roz|lczeniowego URD ĺa dzień zakończenia sprzedaży enetgii pÍzez sprzedawcę otaz daĺe
dotyczące tloścí zlżytej eneĺgii elektĺycznei URD w okĺesie od zakończenia ostatniego
okĺesu tozhczeĺiowego do dĺrja zakończenia sptzedaży energii '

1.8.9' W pĺzypadku zakończenia obowitlwaĺla rrmowy spnedaży i nie zgłoszenia lub
nieskutecznego zgŁoszenia nowej umowy spĺzedaży,'w Pt'zyPadku URD, o których
mowa w aÍt' 6a ust' 3 ĺ art.6b ustawy Pĺawo eneÍgetyczrle, CHEMAR S.Ä' zaptzestaje
dostatczanja eneĺgii elektĺycznej URD.

tozuĺiązatiu, a CHEMAR S.Ä' ĺrjLe otzymaŁ informacjí o załłĺatciu ptzez URD umowy
umowy sptzedaży, CHEMAR S.A. zapuestaje dostaĺczatia enetgii elektĺycznei URD.

1,8.11. CHEMAR S.A. zaptzestajeteahzacjiumowy spnedaży fezefwowej z dniem tozpoczęcía,
zgodnle z IRiESDn, sptzedaży energii elektrycznej, na podstawie uÍnowy zawaftej
z wybnnym pÍzez URD sptzedawcą'

2 PROCEDURA POWIADAMIANIA O ZAWARTYCH UMOWACH SPRZEDAY
ENERGII ELEICRYCZNEJ

2'1'' oGÓLNE ZASADY

2.1'1 Powiadomienia oSDn o za-watĘch umowach sprzedaży enetgii elektrycznej dokonuja'
a) odbioĺcy ptzyŁączeĺi do sieci dystrybucyjnej nie objętei obszatem Rynku

Bilansujacego kotzystający z pÍL'w^ wyboĺu sptzedawcy pRDJ'
b) spĺzedawcy mający za'vĺarte umowy sprzedaży enetgii elektĺycznej z URD..

2.7'2 Powiadomienia, o których mowa w punkcie 2.7.1 dokonują obie sttony umowy

zgodnie z ptocedurąokĺeśIoną vr punkcie 6.2 í 6'3. Powiadomienie to dokonywane
jest na foĺmulaľzu okĺeślonym ptzez oSDĺ zawietającym co najmniej:

Instrukcia Ruchu I Eksplo cji Sieci Dystrybucyinei
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a) stÍony umowy wna;z z ich danymi teleadtesowymi,
b) adĺes obiektu, któĺego zgŁoszetie doĘczy,
.)o
d) d eiumowy sprueđaży,
e) p rrmową w podziale na okĺesy okteślone Ptzez

OSDn.
Đ Spĺzedawca zobowjązany iest uzyskać pełnomocnictwo URD do' däkonaniapowiadoĺri"ďu'cHBtvÍĺR S'Á., o którym mowa u/_Pk!. 2.7.2.,

w imieniu URD oĺaz złożyć CHEMÄR S.A. oświadczenie o fakcie
posiadania tego pełnomocnictwa'

2'1,'3 Sttony umowy sptzedaży eneĺgii elektrycznej są zobowiązafle do niezwłocznego
co najmniej 14-sto dniowym wyptzedzenlem lub tiezwŁoczĺie po uzyskaniu

dokumentów potwieÍdzaj+cychakĺnllzai,1e danych, infotmowania oSDn o zmjaĺach
dokonanych w w/w. umowie, w zakĺesie danych okteślonych w punkcie2.1.2

2'1''4 Spĺzedawca ĺľ'epőźnejĺiżĺa27 onz niewcześniejĺżĺa 90 dnikalendatzowych
przed zaptzestatiem sprzedaży enetgi elektrycznej lub świadczenia usługi

kompleksowej, infoĺmuje CHEMAR S.A. o dacie t'ozwiązatia lub wygaśnięcia

rrmowy sptzedaży lub tezeľwowej umowy sptzedaży.

2.1.5 W ptzypadku niedotĺzymatia ptzez sprzedawcę teĺminu, o którym mowa

w pkt' 2.7.4., CHEMÁR S.Ä' będzie rcaljzowaŁ dotychczasowąrrmowę sptzeđaży

lub tezerwowąumowę spruedaży lub umowę kompleksowąlub tezeĺwowa
umowę kompleksową do 21' drĺa od uzyskania tej tnfotmacji ptzez
CHEMAR S.A' od spĺzedawcy, chyba że w tetminie wcześniejszym zostaĺie
dokonane zgŁoszenie nowych warunków rrmowy lub powiadomienie, o którym mowa

w pkt. 2.1.1.

2.1'.6 Spĺzedawca który dokonał povriadomienia, o którym mowa w pkt. 2.1'.7.,

może w teľninie do pięciu dni kalendatzowych ptzed planowanym terminem

tozpoczęcia sptzedaży eneĺgii elektĺycznej, złożyć w imieniu swoim i URD
oświadczenie o anulowaniu tego powiadomienia i cofnięciu vrszystkich oświadczeń

zŁożonych puez ĺiego w imieniu URD w tamach zmiany sptzedawcy. Dokonanie
pÍzez sPtzedawcę powiadomienia, o którym mowa w pkt. 2.7.1., jest ĺównoznaczne
z dysponowaniem PÍzez niego pełnomocnictwem do zŁożetia oświadczenia

o anulowaniu tego povziadomienia i cofnięciu wszystkich ośvriadczeń zŁożoĺych
przez niego w imieniu URD w rzmach zmiany spĺzedawcy. \7 takim pĺzypadku
CHEMAR S.A. nie ptzyjmuje đo reahzacii umowy sptzedaży enetgii elektrycznei

objętej tym powiadomieniem' Złożenle oświadczenia o anulowaniu tego

powiadomienia po wskazanym tetminie będzie đeskuteczne vzobec CHEMÁR S.A''
Spĺzedawca, infoĺmuje URD _ w imieniu któĺego zŁożył oświadczenie o anulowaniu

tego povziadomienia i cofnięciu wszystkich oświadczeń złożonych ptzez tiego
w imieniu URD w tamach pÍocesu zmiaĺy spĺzedawcy - o anulowaniu

powiadomienia, o którym mov/a vl pkt. 2'1.1

Instĺukcia Ruchu I Eksploa Sieci Dystrybucyjnej
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2.2. WERYFIKACJAPowIADoMIEŃ

2.2.7 opeĺatot Systemu Dystrybucyjnego dokonuje vĺeryfikacji oftzymanych powiadomień o

zawartych umowach sptzedaży eneĺgii elektĺycznej, pod względem ich zgodności, w
zalłesíe okĺeślonymwptrnkcie 2.1'2,w terrninie ĺrie pne|łaczajTcym 5 dni
toboczych od daty otłzymaĺia powiadomień od wszystkich stÍon spÍzedaży enetgii

elektrycznej. Ptoces weryfikacji odbywa się z uwzględnieniem statusu sprzedawcy i PoB
u oSD nadĺzędnego.

2.2.2 W pĺzypadku pozytywnej weryfrkacji powiadomień o za'watĘch umowach sprzedaży

eneĺgii elektrycznej, o któĺej mowa w punkcie 2.2.7,osDn pÍzystępuje do konfĺgutacji

Punktów Dostatczania Enetgii €DE) z uwzględnieniem Punktu Poboru Enetgii (PE)

skŁadĄących się na konfiguĺowany PDE t'j. poszczególnych punktów GPE) odtębnie ďa

każdej stacjí 6/0,4 kV lub punktów w sieci śtedniego napięcia (dotyczy gfupy taryfowej

B23) należących do URD oraz do pĺzypisanego PoB sMDD, o którym mowa w 3.7.73.

2.2.3 Jeżel:'w ptocesie weryfĺkacji zaistnleju
a) omieniach; lub
b) pomiędzy powiadomieđami dokonanymi

.) bĺak genetalnej umowy dystĺybucji za'wattej pomiędzy oSDn i oSD

stÍony umovry'

w tetminie
elektĺycznej ,yny
omień i info

2'2.3 oSDn dokonuje ponownej weryfĺkacji umowy spruedaży enetgü elektrycznej
wskazaĺej w odtzuconychzgŁoszeniach, Po otÍzyrnaniu skorygowanych zgŁoszeń' od
wszystkich stÍon umowy spĺzedaży eneryý elektrycznej, w teĺminie okĺeślonym w
punkcie2.2.1.

zAsADY wYzNAczANIIA, PP.ZEK^ZYWANIA I UDoSTĘPNIANIA DA}IYCH
POMIAROWYCH

d)

Đ 'ää'1ľĘ 
pomiędzy oSDn

owy sptzedaży enetgi elektĺycznej w
ri.a' p łz ez o SĎ n z gťo s z enla a-g'éi

3.1. WYZNACZANIE TPP.ZE'KAZYWANIE DANYCH POMIAROWYCH I

POMIAROWO.ROZLICZENIOWYCH

3.1.1 oSDn pełni funkcje opeĺatota Pomiatów i administruje danymi pomiaĺowymi
w obszatze swej sieci dysĘbucyjnei. oSDn może zlecić rcahzacje funkcji
opeĺatota Pomiaĺowego innemu podmiotowi.

3.1.2 Administĺowanie ptzez oSDn danymi pomiaĺowymi w obszatze sieci đystĺybucyjnej

Instrukcja Ruchu I Eksploata ieci Dystrybucyjnej
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polega flawyzn^czaniu ilości dostaw enetgii, dla pottzeb toz|lczeŕl na Rynku
Bilansującym otaz Rynku Detalicznym i obejmuje następujące zadaniaz

a) eksploatacja irozlĺĺőj Lokalnego Systemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR)'
służącego pozyskiwaniu 

'Ptze$v^t'z^njw 
otaz zarządzaniu danymi pomiaĺowymi,

b) a|<lĺłizycja danych pomiaĺowych z układów pomiaĺovzo-rozliczeniowych eneĺgii
elektĺyczne j z ains talow any ch na ob s zatz e dziaŁarĺa o S D n,

.) wyznaczanjĺe ilości dostavr eneľgii elektĺycznei w poszczegőlnych Ítzy1zĺych
punktach poboru energii z sieci dystĺybucyjnei okĺeślonych w tozdzia-|e 7'6,

d) ägregacja ilości dostaiczaĺej enetgii elekq cznej w poszczególnych
w]ĺtu ych punktach poboru enetgii z sieci dystrybucyjnej okteślonych
w rozdziale 7.6,

Đ udostępnianie oSP, P9B, sptzedawcom ot^z URD danych pomiatowych
i pomiatow o-t oziczeniowych,

Đ rożpatywanie ĺeklama cji, zgŁaszanych przez podmioĘ wymienione_w ppkt. e),

doý cz ących ptzyp ot ządkow aĺych im ilo ś ci do s ta rczanej eneĺgii elektryc zne j

i uzprowadzanie niezbędnych koĺekt w wymagaj1cychtego Ptzwadkach.

3.1'3 oSDn pozyskuje dane pomiaĺowe i wyzflaczatzeczywiste ilości dostaw eneĺgii
elektrycżne j p opu ez Lokalny System Pomiatowo-Rozlicz eniowy Q-SPR)'

3'1.4 oSDn wyzflaczlgodzinowe ilości eneĺgii tzeczywistei, o któtej mowa w punkcie 3.1.2 c)

i punkcie 3.7.2 ď),w podziale na rueczywĺstą ilość eneĺgii pobĺaną z sieci

i oddaną do siecidystrybucyjnej.

3.1.5 oSDn wyzflaczailości energii neczywistejwynlkającej z Íayczĺych dostaw eneĺgii

elektrycznej w sieci dystĺybucyĺej ĺa podstawie:

a) uzyskanych danych pomiatowychz flzycznych punktów pomiaĺowych lub,.
b) danych - historycznYch

oÍ^z w
\\ĺ PtzyP . . _sii dpygh lub'

.) dalryc-h- szacunkowych w pĺzypadku bľaku układu tľansmisji d1qych lub,' 
standaĺdowych pĺ9fĺIi zużycía (o którym T9-1w punkcie nr.5), wattości
eneĺgii rzeczyw|stejwyznaczonych w sposób okĺeślony w pp-kĹ a) ib) oraz
algoýtmów agtegaĄíďa tych punktów poboru z sieci dystrybucyinej, którym
z o stał ptzy p otządkowany s tandaĺdowy pto fĺl zuży cía.

3.1.6 Do okĺeślenia ilości eneĺgii elektĺycznej wpľowadzanej do lub pobĺanej z sieci
wykoľzystuje się w pieĺwszej kolejności podstawowe układy pomiatowo-
rozllczeniowe. \W ptzypadku ich a'wariľ- lub uzaďiwego dzíaŁana w następnej
kolej no ś ci wykotzystywane s ą Íez ef\I/owe układy p omiaĺowo-tozliczeniowe.

3.1.7 \X/ ptzypadku a'waťilub wadliwego działaĺĺaukładów pomiatowo-tozliczeniowych,

o których mowa w punkcie 3'1.6 ilość energii elektrycznej wpĺowadzanej do lub

pobietanej z sieci okĺeśla się w każdej godzinie doby, na podstawie:

a) współczynników koĺekcji właściwych ďa sľwierdzonei nieprawidłowości lub

ĺlx,ati.j- (o ile jest możliwe ich okĺeślenie) lub
b) ilości eneĺgii elektĺycznej w odpowiedniej godzinie i dniu Ęgodnia

p opruedzającego awatię.

3.1'8 W ptzypadku bĺaku danych pomiaĺowych, spowodowanych zakłóceniem
w pĺocesie zdalnego pozyskiwania danych z układów pomiaĺowo-tozliczeniowych,
oSDn udostępnia dane pomiatowe obliczone' jako śĺednia 

^ÍytÍÍetyczna 
z ostatnich
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pięciu maksymalnych pomiatów dla danej godziny, w okĺesie ostatniego miesiąca.

3.1.9 oSDn udostępnia dane pomiaĺowe i pomiaĺowo-ĺozliczeniowe z dokładnością do

1k!7h, ptzy czymi
a) dane pomiaÍowe sątejesttowane ipneŃłatzaL\e z maksymalĺrą możliwą

dokładnością wynikając ą z lxĺłasnoścí utząđzeń pomiatowych i systemów
infotmatyczĺych LSPR,

b) wyniki obliczeń są tejestĺowane w LSPR z dokładnością do 1k!7h,
a ewentualne zaoktryIenia są dokonywane zgodnie z ogőlnymizasadami
zao|łryIeń''

3.1.1,0 oSDn 'wyznucza eneÍg1ę tzeczl1ilstąďa URD będących wytwótcami lub odbiotcami
w cyklach miesięcznych i udostępnia dane pomiatowe do piątej doby koleinego miesiąca
za miesíąc poptzedni'\ü(/ ptzypadku btaku danych stanowiących podstawę do obliczeń,
oSDn udostępnia dane pomiaĺowe niezwŁocznie po ich uzyskaniu.

3.1.17 PoB maja prawo wystąpić do oSDn z wnioskiem o dokonanie kotekty danych

pomiatowych terminach i na zasadach okĺeślonych w punkcie 8 niniejszej IRiESDn-
Bilansowanie.

3.1.1'2 URD typu odbiotca mają ptawo wystąpić do oSDn z wnioskiem o dokonanie

koĺekty danych pomiatowych w teĺminachína zasadzch okĺeślonych w umowie

dystĺybucii lub taryfĺe oSDn.

3'1''13 \ü/pĺowadza się poięcie sMDD - SubsĘtucyjnego Miejsca Dostarczatia Enetgii Rynku

Detalicznego. sMDD jest to wiĺtua]ne miejsce dostatczaĺia enetgii rynku detalicznego

okĺeślone dla każdego spĺzedawcy i PoB funkcjonującego w obszarze sieci

dysĘbucyjnej oSDn, będące zbioĺem wszystkich FPP w sieci oSDn, ďa których

teahzowlĺe sąPflez danego sptzedawcę lub PoB rrmowy sptzedaży lub bilansowania,

poptzez któĺe następuje wymiana energii rynku detahcznego pomiędzy oSDn a oSD
nadĺzędnym.

3.2 wYzNAczANIE I PRZEK^ZYWANIE DANľYCH PoMIARowYcH PRZY
zlú-oŻE,:F]I|J,ŻE ZUCIJI/'P CHEMARs.A NIE JEST BEZPoŚREDNIM
UCZESTNIKIEM RYNKU BILÁNSUJĄCEGo' A PRocEs BIIÁNSoWANIA
oDBYwA SIĘ zA PoŚREDNICTWEM osD NADRZĘDNEGo

3.2.1 obszat bilansouzania CHEMAR S.A (tożsamy z obszatem sieci dystrybucyjnej oSD)
zlokĺllzowany jest wewnątÍz sieci dystĺybucyjnej oSD na&zędnego. URD przyłączeti
do sieci dysĘbucyjnej oSDn nie są w bezpośtedni sposób widziani pĺzez oSD
nadĺzędnego. oSD ĺadtzędny postfzega obszat' bilansowania oSDn jako zbiőr

wiĺtualĺrych URD (nie ptzyłączonych do jego sieci), którym w sieci oSD
odpowiadajaSubstytucyjne Miejsc a D ostarczania Enetgü sMDD.

3.2.2 oSDn gľomadziiptzeĺĺĺarua dane porniaľowe URD zlokalizowanych w sieci

Instrukcia Ruchu I Eksploata ýDystĺYbucľinei
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dystrybucyjnej ZIJCHLŁP ,,CHEMAR' S.Ä dokonujac ich agtegacji do
SubsĘtucyjnych Miej sc D ostar.czanja Eneĺgii sMDD.

3'2.3 I{ażdapata ,,Sptzedawca _ PoB" Íepfezentowana jest jednym i tylko jednym,
przyĺa\eżnym im Substytucyjnym Miejscem Dostaĺczania Energii sMDD.

3.2'4 SMDD w sieci oSDn posiada taki sam kod identyfikacy'ny, ja|ĺ'został nadany pÍzez

oSD nadĺzędnego dla URD powiązanego z tlm sMDD.

3.2.5 Älgorytm wyznaczatia godzinowych danych pomiatowo-ĺozliczeniowych
w SubsĘtucyjnych Miejscach Dostarczania Eneĺgii sMDD:

ilość eneĺgii tzeczywistej w sMDD w godzinie b jestwyznacz^Íaa jako suma ilości eneĺgii
rzeczywistych w godzinie bw poszczególnych PDE wchodzącychw skład SMDD

gdzie:

ERfirr,-ltość eneĺgii rueczywistej w i-tym SMDD w godzitie b,

EĄrr-tIość enetgii tzeczywĺstei w PDE wchodzącym w skład i-tego sMDD w godzinie
h.

3.2'6 Älgorytm wyzĺaczaĺia godziĺowych danych pomiatowo-tozliczeniowych
w Miejscach Dostaĺczania Enetgii Rynku Detahcznego PDE:

Ilość enetgii tzeczywistej w PDE w godzinie b jestwyznacz^Í|^,jako suma ilości energii

tzeczywĺstych w godzinie bw poszczegőLnych FPP wchodzącychw skład PDE

ER!,,, =Ęr^r,,
gdzie: 

r

ERlrr, - ilość eneĺgii rueczryistei w Ĺtym PDE w godzinie h,

E$r, - ilość eneĺgü rzeczywistei w FPP wchodzącym w skład i-tego PDE w gođzitĺe h.

3'2.7 Dane pomiaÍowe pruekazywane są do oSD nadĺzędnego otaz, dIa celów konüolĺrych,

do spĺzedawców i PoB dľogainfoĺm^tyczÍ7ą, zgodnie z zasadamli w trybie okľeślonym

w umowach zawattych pomiędzy oSDn a oSD nadĺzędnym' sptzedawcami i
podmiotami o dp owiedzialnymi za bilans owanie (P OB)'

3.2.8 oSDn pruekazuje dane pomiaĺowe URD, w trybie okteślonym w umowie dystĺybucji.

3.2.9 Dane, o których mowa w punkcie 3.2.6 mogebyć okĺeślone metodami statystycznymi,

pzy wykoĺzystaĺiu standaĺtowych ptofĺIi zużycia oSDn,
w pĺzypadku odbiotców, o których mowa w aÍt. 99 ust. 5a ustawy _ Ptawo enefgetyczne.

ERlrrr, =ZER1.',
jęi
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4 zAsADY USTANAvIANIIA I ZMIANY PoDMIorÓw oDPovIE_
DZIALNYCH zA BIIáNSoWANIE HÄNDLoWE.

4.l wYMAGANrł ocÓr,NB

4.1.1 Spĺzedawca zobowiązany jest vlskazać w geneĺalĺej umowie dystrybucji zaslafie1

z oSDn podmiot odpowiedzialny za bilansowanie handlowe eoB) jego i URD pĺzyłączonych
do sieci dysĘbucyjnej oSDn, ktőruy zawathrrmowę spuedaży z qfi sptzedawcą' URD typu

wytwóĺca eneĺgii jest zobowiąŻaÍly do wskazania w umowie o świadczenie usług dysĘbucji
podmiot odpowiedzíalny za bilansowanie hanďowe (PoB) tego wytwótcy.

4.1'2 Zmjana podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe następuie zgodnie
z zapisami niniejszej lRiESDn-Bilansowanie oĺaz odpowiednimi zapísamiw umowach
za'watĘch pomiędzy:

Đ spueda-wcąlub URD Ępu wytwótca i:
o OSDn i OSD
. PoB ptzekazającym odpowiedzialność za bilansowanie handlovre'
o PoB ptzejmujacym odpovziedzialność za bilansowanie handlowe, otaz

b) osP i:
. PoB ptzekazajTcym odpowiedzialność, za bi]ansowanie handlowe,
. PoB ptzejmującym odpowiedzialność za bilansowanie hanďowe,
o oSDn i oSD oĺaz

") oSDn i PoB ptzekanĄącym onz pnejmu1ącym odpowiedziďność
za bilansowanie hanďowe.

4'1'.3 W ptzypadku zmnny pÍzez spfledawcę lub wyĺľórcę podmiotu odpowiedzialĺrego
za bilansowanie hanďowe, spĺzedawca lub wytwórca, PoB pzekazający
odpowiedzialność za bilansowanie hanďowe otaz PoB pĺzejmający tą
odpowiedzialĺrość, są zobovĺiązani do powiadomienia oSDn o tym fakcie, dĺoga
elekttonicznąlub w foľmie písemnej listem poleconym . oSDn dokonuje weryfĺkacji
zgodności powiadomień i infoĺmuje o jej wyniku zaintetesowane podmiogy droga
elekttonicznąlub w foĺmie pisemnej listem poleconym. Pnekazywana infotmac'1a
zawieta tőwnjeż datę, od któtej następuje zmiana PoB, z zasttzeżeniem punktu
4'1.4. Szczegółowe zasady wymiany infoĺmacji okĺeślone są w rrmov/achzawaftych
pÍzez te podmioty z oSDn.

4.1.4 Zmjana podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie hanďowe następuie
od początku noviego okĺesu rozhczeniowego obowiązującego na rynku bilansującym
następującego po dacie oÚzymania pruez oSDn powiadomień od spĺzedawcy lub
wytwóĺcy otaz PoB przekazlljącego i pľzejmującego odpowiedzialność
za bilansowanie handlowe, jednak nie wcześniej niż po 10 dniach kalendatzowych
odpowyższej daty.

4.1.5 Jeżellpodmiot ptzejmýacy odpowiedzialność za bilansowanie handlouze nie posiada

nadanych pĺzez oSP MB w sieci dystrybucyjnej oSDn, wówczas zmjana
w ptŻyPoÍządkowaniu URD danego spĺzedawcy do podmiotu odpowiedzialnego zaich
bilansowanie hanďowe następuje z datąsĺejściaw życie aneksu do umowf, o któtej

Operator Systemu Dystrybucyjnego
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mowa w punkcie 4.1'.2.c) (umowa pomiędzy oSP i oSDn), jednak nie wcześniej niż

w tetminie okteślonym w punkcie 4'1.4'

4.1.6 !ľ ptzypadku, gdy PoB wskazmty PÍzez spĺzedawcę lub wytwótcę, jako odpowiedzialĺry

za bilansowanie hanďowe zaptzestaĺĺe działa'lności na rynku bilansującym, uzówczas

odpowiedzialność za bilansowanie hanďowe ptzechodzi ze skutkiem od dnia

zaptzestatia tej działalĺroś ci ptzez doty chczasowego P oB
na nowego PoB wskazanego Ptzez spÍzedawcę Íezefulowego ďa odbiotcy |ub ptzez

oSDn w pĺzypadku utÍaty PoB ptzez wytwótcę' Jednocześnie sptzedaż eneĺgii

do tych odbioĺców pne)mwje Sptzedawca Íezefwowy. Postanowienia tego punktu

stosuje się z zasttzeżetiem postanowień pkt 4.1.8., w którym jest mowa

o planowanymzaPÍzestaniu funkcjonowania na rynku bilansującym PoB.

4'7.7 PoB ma obowiązek skutecznego poinformowania oSDn, z minimum 15

dniowym wyprzedzeĺiem' o planowanym zaptzestaniu działalności na rynku
bilansującym. oSDn niezwŁoczĺie po uzyskaniu tej lnfotmacjipowiadamia

sptzedawcę, który wskazał tego PoB, o btaku możliwości rcallzacjiumowy sptzedaży

enetgii pflez tego sptzedawcę i bilansowania handlowego jego URD ptzez PoB
wskazanego pÍzez tego spĺzedawcę'

W takim pzypadku sptzedawcajest zobowiązaÍLy do zmiaĺy PoB. Zmiaĺa ta musi

nastąpić ptzedww' tetminem planowanego zaptzestatia działalności na rynku

bilansującym pÍzez doLychczasowego PoB, z zachowaniem postanowień niniejszego

tozdzĺaŁu'
\ü/ ptzeciwnym wypadku następuje wsttzymĺĺieptzez oSDn rcallzacji umów

sptzedaży tego spĺzeda'wcy' 
^ 

sprueđaż enetgii teahzowanĺjest na podstawie Umowy

sprzedaży za'watte1ptzez oSDn w imieniu ína tzecz odbioĺcy z podmiotem

ozĺĺla'czoflymw umowie o dysĘbucjíza'wattej pomiędzy oSDn a odbiotcą.

4.1.8 PoB odpowíedzialny za bilansowanie spĺzedawcy jest zobowiązaĺy do

natychmiastowego skutecznego poinfotmowania oSDn i sptzedawcy lub wytwóĺcy,

który go wskazał, o zapÍ.zest^ĺĺll dzíaŁalności na RB.

4'1.9 Zzprzestanie dziaŁalnościptzez sprzedawcę lub wskazaflego pflez niego PoB, skutkuje

jednoczesnym wstÍŻymaniem rcahzac1íumów sptzedaży energii tego spzedavrcy i
zapruestaĺiem bilansowania handlowego tego spĺzedawcy ptzez P oB.

4'1.10 Jednocześđe postanowienia punktów 4.7.7- 4.7.9 należy zastosourać do oSD
nadĺzędnego a wyma;g^nia w Ęm zakĺesie winny spełniać zapisy IRiESD oSD
nadtzędnego.
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5 ZASADY wYzNAczANIA, PRZYDZIEIÁNIA I WERYFIKACJI
STANDARDoWYCH PRoFILI zUŻY cI/^

5.1 zAsADY oGÓLNE

5.7.7 oSDn okĺeśla standardowe profile zużycía (ptofile) na podstawie pomietzonych

zmienności obciążeń, dobowych odbioĺców konttolĺrych obj etych pomiaĺami

zmienności obciýetia,wytypowanychptzez oSDn z pośtód odbiotców puyŁączoĺych

bezpośĺednio do sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym ĺĺe wyższym niż 1kV

ot^z mocy umownej nie większei niż 40k'ü7 lub pĺądzie znamionowym

zabezpieczenia pĺzeďicznikowego uI toÍze pĺądowym nie większymĺĺż 63L,przy
zastosowaniu technik staĘsĘki m^tem^tycznej' Pĺofĺle te są okĺeślone w Tablicy T'1.

5.1'.2 Dla odbioĺcőw,ktőtzy chcą skoĺzystać z pn'wa wyboľu spzedawcy, o których mowa w

punkcie 5.1.1, oSDn na podstawie danych uzyskanych od odbioĺcy đotyczących:

a) historycznego lub pĺzewidywanego Íocznego zużyciz eneĺgii elektĺycznej,

b) PaÍametÍów technicznych ptzyłącza,

") gfupy taryfowej okĺeśIonej w umowie o świadczenie usług

dystrybucji,ptzyđziela odpowiedni ptofĺl i planowaną ilość poboĺu eneĺgii na

tok kalendaruovĺy.

5.1.3 PtzydzíeIoĺy ďa odbioĺcy pĺofĺl oraz p|aĺowanaiość poboru enetgii elektrycznej jest

ptzyjmowana w geneÍalĺrej umowie dystľybudnej zawattej ptzez sptzedawcę tego
odbiotcy pĺofĺloweg o z op etatorem Systemu Dystrybucyjnego.

5.1.4 Spĺzedawca, o którym mov/a w punkcie 5.7.3,na podstawie zapisaĺychw geneĺalnei

umowie dysĘbucyjnej pĺofĺli i planowanej ilości poboru eneĺgii elektrycznej,

dokonuje zgŁoszei:' umowy zgodnie z zapisami IRiESP.

5.1.5 W ptzypadku zmiany panmeÚőlv, o których mowa w punkcie 5.1'2 odbioĺca jest

zobowięany do powiadomienia oSDn. !7 takim pzypadku oSDn dokonuje

weryfrkacii ptzydzíelonego pĺofĺlu otaz p|anowanej ilości poboľu enetgii elektrycznej i
dokonuje ođpowiednich zmian w geneĺalnej umowie dystrybucyjnej, o któĺej mowa w

punkcie 5.1.3.

Tablica T.1. _ \Vykaz pĺofĺli obciýeń, ďa odbioĺców profilowych - ldzia\.o/o obcíýentaw
godzinie doby.
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t2
13

74

2,63

I)czby w tabeli ozĺaczaj1dlakażdej godzny pÍocentowy udział' dobowego użycia eneĺgii

elektrycznej.
W dniu zmaĺy czasu zimowego na letni pomijana jest wattość ďa godztny 3'

!7 dniu zmiaĺy czasu letĺrie go n^ zimowy watość dIa godztny 3 wykozysĘwana jest
dwukĺotnie.

Nazwa pĺoÍilu: PC11 ptofĺl ďa odbiotcy taryry C, taryÍa jednostĺefowa,

6 PROCEDURY ZMIANIY SPRZEDAWCY

6.L WYMAGANIA oGÓLNE

6'1.1 Procedury zmiany sprzedawcy zawatte ur niniejszym rczdziale doĘczą odbioĺców

ptzyŁączonych do sieci dystĺybucyjnej oSDn, nie objęĘcht'ozszet'zonym obszaľem

Rynku Bilansującego.

6'7.2 Podstawą rcaltzacji sptzedaży enetgii elektrycznej ĺa obszatze działania oSDn jest

geĺen|narrmov/a dysĘbucji, za'waÍta Ptzez sptzedawcę z oSDn' Geneĺalĺra

umowa dystrybucji ĺeguluje kompleksowo stosunki pomiędzy sprzedaurcą a oSDn
otaz okĺeśla waÍunki, iakie musi spełniać spĺzedawca chcący prowadzić sprzedaż energii

elektrycznej ďa wszystkich odbioĺców z obszaru dziaŁaĺia oSDn.

6.1'3 Podmioty chcące skoĺzystać z p:-:a:wa wyboĺu spĺzedawcy' muszą spełniać postanowienia

punktu II.4.4. niniejszej instĺukcji od momentu skoĺzystatia z tego pfawa.

15

2.80

16

3,72

t7

3,58

18

4.29

19

s.04

20

5.55

2t

5.83

22

s.94

23

5.86

24

5r72

5.53

5r34

4196

4r49

4,12

3,89

3,68

3r40

3,15
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6.1.4 Pruy każdej zmianle ptzez odbiotcę spĺzedawcy, dokonywany jest PÍzez oSDn odczyt
'wskazaíukładu porniaĺowo -toz7iczenlowego. Ustalenie wskazań układu pomiatowo-

toziczenjowego na dzíeĺ zmiaĺy sptzedawcy, dokonywane jest na podstawie odczytu

wykonanego maksymalĺrie z pięciodniowym wypruedzeĺiem lub opóźnieniem.

6.1.5 Zmianaspĺzedawcy dokonywana jestzuwzględnieniem zapisów obowiązujących umów

doLy czący ch zasad wypowi edzeĺia, pÍzy czy mi

a) pÍoces pierwszej zmiaĺy spĺzedawcy pnez dotychczasovzego odbiotcę

pĺzedsiębiorst'ľa pełniącego obowiązki sptzedawcy nie powinien być

dŁuższy nlż2t dĺi, hcząc od momentwotÍzyrn^ĺiaprzez oSDn
powiadomień, o których mowa w punkcie 6.2.3'

b) p'o... kolejnych zmian spĺzedawcy nie powinie ĺ ptzektoczyć _okĺesu.' 
t+ a^'|lczícbd -o-"''ĺ' otĺzymania pĺzez oSDn powiadomienia,
o których mowa w punkcie 6'3.4.

6.1.6 Zmjanaspĺzedawcy następuje w ostatnim dniu okĺesu ĺozliczeniowego lub w każdy inny

dzień okĺeślony w umowie sptzedaży energii elektrycznej, w którym dokonany zostanie

o dczy t ukł adów p omiaĺowo -t' oz\icz eniolvych'

6'1'7 oSDn infoĺmuje odbioĺców na swojej stĺonie intetnetowej (pod adĺesem:

www.chemat.com.pl) o spĺzedawcach enetgii elektycznej,ktőtzy majązasĺatte z oSDn

geneĺalne rrÍnowy dystrybucj i.

6.2 PROCEDURA ZMIAIVY SPRZEDAWCY PRZEZ DOTYCHCZASOWEGO

oDBIoRCĘaUCH|AP CHEMAR s.A (PIERwszA ZMIANA sPRzEDAvCĐ

6'2.1 odbioľca zzwĺeta zsłybtaĺympĺzez siebie spĺzedawcą enetgii elektĺycznej rrmowę

sprzedaży.

6.2.2 odbioĺca wypowiada umowę zawrttą z CHEMAR S'A lub upoważnia nowego

spĺzedawcę do dokonania wypowiedzetia'

6.2.3 Po zawarclwumowy sptzedaży eneÍ$, o któĺej mowa w punkcie 6.2.7,na fotmulaĺzu

okĺeślonym ptzez oSD n (ZaŁączĺllkNĺ 3) oraz zgodnie z zapiszmi rczdzíału nr 2.

Sprzedawca i odbioľca powiadamiaja oSDn o zalĺĺatcílumowy sptzedaży Q,ýoszeĺĺe
umowy), na zasadachokĺeślonych w geneĺalnej umovzie dystĺybucji. Powiadomienie

PÍzez sPÍzedawcę i odbioĺcę wiĺno być dokonane na jednym fotmulaĺzu w teĺminie nie

kĺótszym nlż 21' dni pĺzed planowanym tozpoczęcíem sptzedaży enetgý elekttycznej

zaw^tLym'w umowie sprzedaży (wzőt dostępny na sttonie intetnetowej

www.chemaĺ.com.pl )

6.2.4 oSDn w teĺminie lieptze|łaczajacym 5 dni ĺoboczych od daty otzymatia

powiadomień, o których mowa w punkcie 6'2.3, dokonuje ich weryfĺkacji,

zgodnie z zapisami tozdziaŁu ĺt 2, ptoces weryfikacji odbywa się z udziaŁem

oSD nadĺzędnego .

Instĺukcia Ruchu I Eksploat ci Dystrybucyjnej
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6'2'5 Po pozytywnym wyniku weryfikacii, o któĺej mowa w punkcie 6'2.4,

oSDn infoĺmuje ptzedsiębioÍstwo pełniące obowiązki spĺzedawcy o otÍzymanym

od odbiorcy powiadomieniu o wnrowiedzeniu umowy. W przypadku negatywnego

wyniku weryfĺkacji' oSDn infotmuje spzedavzcę i odbioĺcę o pĺzeĺwaniu pÍocesu

zmiaĺy sptzedawcy wtaz z podaniem pflyczyfly ot'az o przerwaniu procesu

wypowiedzenia umowy z dotychczasowym dostawcą eneĺgii'

6.2.6 \X/ celu rcahzacji umowy spuedaży, o której mowa w punkcie 6'2.7, odbíotca

zawieta z oSDn umowę o świadczenie usług dystĺybucji lub upoważnia spĺzedawcę do

zawatcía takiej umowy w lego imieniu i na jego Ízecz.

6.2.7 lJmowa sptzedaży eneĺgii zaw^Ítamiędzy odbiotcąi sprzedawcąoÍ.az umowa

o świadczenie usług dysĘbucji zaw^tt^między odbioľcąi oSDn, wchodząw życie

z dniem skutecznego tozwięatia dotychczasowej umowy odbiorcy z oSDn
i po spełnieniu wymagań okĺeślonych w pkt. 6.2'1_ 6.2'6.

6.3 PRoCEDURA ZMIANIY sPRzEDAwcY PRzEz oDBIoRcĘ (KoLEJNA
ZMIANA sPRzEDAwCĐ

6'3.1' Warunkiem koniecznym wnożhwíającym kolejną zmianę spĺzedawcy pÍzez odbiotcę jest

istnienie umov/y o świadczenie usług dystrybucji, za'waftej między oSDn
a odbiotcą.

6.3'2 odbiotca dokonuje wyboru kolejnego spĺzedawcy í ztwieĺz- z ĺim rrmov/ę

spnedaży energii elektrycznej. Umowa ta winna zawíetać klauzulę, iż wchodzi w życie z

dniem skutecznego tozlxĺiązatia umowy sprzedlży zalxĺaftej między odbioĺcą i jego

dotychczas owym sptzedzw cą.

6.3.3 odbiorca wypowiada dotychczasowąumowę sptzedaży lub upoważnia nowego

spĺzedawcę do dokonania wypowiedzenia.

6.3'4 odbioĺca i nowy sptzedawca powiadamiają oSDn (na zasadach opisanych

w punkcie 6'2.3) o fakcie zawatciaze sobąuÍnowy spruedaży.

6.3.5 opetatoĺ Systemu DysĘbucyjnego' w teĺminie tieprzektaczającym 5 dni

toboczych od daty otÍzymanjapowiadomień, o których mouza w punkcie ó.3'4,

dokonuj e ich weryfik acjí, zgodnle z zapismi rczdziahl nt 2' Ptoces weryíĺkacji

odbywa się z udzíałem oSD nadĺzędnego.

6'3.6 Po pozytywnym wyniku weryfĺkacji, o któĺej mowa w punkcie 6.3.5, oSDn infoĺmuje

dotychczasowego spĺzedawcę o otÍzymarrym od odbiotcy powiadomieniu o

wypowiedzeniu umowy' W ptzypadku negatywnego wyniku weryfĺkacji, oSDn
infoĺmuje nowego spĺzedawcę i odbioĺcę o ptzeľwaniu pÍocesu zmiany spruedawcy wnz
z podaniem PflyczyÍ7y.

Instrukcja Ruchu I Eksploat ci Dystrybucyinei
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6'3.7 lJmowa sptzedaży zaw^tta między odbiotcą i nowym sptzedawcą wchodzi lłĺ życie

z dniem skutecznego tozlĺĺiązatia umowy sptzedaży zĺ'wattej między odbiotcą

i doty chczas owym spz e dawcą otaz sp eŁĺieniu wymagań okteśIonych

w pkt. 6.3.1- 6.3.6.

6.4 zAsADY UDZIELANIIA INFoRMACJI I oBsŁUGI oDBIoRcÓw

6'4.1 oSDn udziela infoĺmacji użytkownikom systemu otaz podmiotom ubiegającym

się o pĺzyłączenie đo sieci dystĺybudnych fl^ teffiat świadczonych usług

dystĺyburyjĺych onz zasad i pĺocedut zmiany sptzedawcy.

6.4.2 Infotmacje ogólne udostępnione sąPtzez oSDn:
a) na stľonie intetnetowej oSDn (www.chemat'com.pl),
b) w niniejszej IRiESDn (opublikowanej ĺa sftonie inteĺnetowej oSDn),
.) w siedzibie OSDn.

6'4.3 Infoĺmacje szczegőłowe udzielane sąnaz^Pytanie odbiotcy złożoĺe pisemnie
następuj ącymi dĺogami:

a) osobiście w siedzibie oSDn,
b) listownie na adtes OSDn,
.) Pocztąelektĺoniczną
d) faksem,lub telefonicznie pod numetami telefonów zzmieszczonymi

na stľonie intetnetowej oSDn.

6'4.4 oSDn infoľmuje odbioĺcóuz o warunkach zmiaĺy sptzeda'ĺrcy,
zw szczegőlności o:

a) uwarunkow aĺiach foľmalno-ptawnych,
b) ogólĺrych zasadach funkcjonowania rynku bilansującego,
.) ptocedutach zmiany sptzedaurcy,
d) wymaganych umowach,
Đ pĺawach i obowiązkach podmiotów kozyst ajacych z PÍŻwa wyboru

sprzedawcy,

Đ ptoceduľach powiadamianja o zawattych umowach spnedaży eneĺgii
elekryczne j onz weryfĺkacji powiadomieĺí,

g) zasadachustanawianiaizmiaĺy podmiotów odpovriedzialnych za bilansowanie
hanďowe,

h) vrarunkach świadczenia usług dystrybucyjnych'

6'4.5 odpowiedzina zapytaĺie zŁożoĺe pisemnie uĺ foĺmie listownei lub elektĺonicznej ptzez

odbioĺcęoSDn udziela w teĺminie do 14 dni od daĘ wpłynięcía zapytaniz

do OSDn.

6'4.6 oSDn infotmuje odbiotcę, ktőry za-warł umowę spruedaży ze sptzedawcą który nie

ma zawafiej z oSDn geneĺalĺrej rrmowy dystrybucji o wystąpieniu tego faktu.

6'4.7 Vĺzőt zgłoszeĺia zmiany sptzedawcy otazlista sptzedawców mających z^\rl^Íte geneĺalne

umowy dystĺybucji z oSDn są publikowaÍle na stĺonie intetnetowej oSDn.

Instrukcja Ruchu I Eksploata ieci Dystrybucyinej
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7 z^RzĄDzANIE oGRÁNICZENIAMI SYSTEMoWYMI

7.1 GŁovNE zAsADY I PoJĘcIA

7.1'7 opeĺatoĺ Systemu Dystrybucyjnego idenĘfikuje ogtaniczenja systemowe ze względu
na spełnienie wymagan niezawodności dostaw eneĺgii elektrycznej'

7 '7.2 ograĺĺczenn systemowe dzielone są na:

a) ogľaĺiczetia elekttowniane,
b) ograticzetia sieciowe.

7.1'.3 ogtaĺiczenia elektowniane obejmują tesĘkcje v/ pÍacy elektĺouzni spowodowane

Ptzezi
a) p^Í^metÍ! techniczne poszczegőlnych jednostek wyt'ľóĺczych,
b) PÍzyczyÍĺy technologiczÍ7e w elektĺowni,
.) dziaŁaĺie sIły wyższej,
d) reahzacj7 polityki eneĺ:getyczflej państwa'

7 '1.4 opeĺatot Systemu Dystrybucyjnego iđentyfikuje ogľaniczeĺia sieciowe, jako:

a) maksymalĺre dopuszczalĺre moce wt\^ĺúz^fle i/lub maks yma|nąllczb ę
jednostek wytwóĺczych ptacujłcych w danym węźLe lub grupie węzłów,

b) minima]ne niezbędne moce wytw^tzafre i/lub minimalnąllczbę iednostek
wyt:xĺőrczych pĺacujacych w danym węźLe lub grupie węzłów,

.) plänowané oýarĺcźerĺa dystrybűcyjne nawskäzanych ptzekłojach sieciowych'

7'1.5 Identyfĺkacja ogtantczeń systemowych jest wykonywana pÍzeŻ oSDn
na podstawie anallz sieciowych uwzględniajacych:

a) pIan wyŁączeń elementów sieci dysĘbucyjnej,
b) plan ĺemontów jednostek wynvórczychptzyłączonych do sieci dystrybucyjnej,
.) wymaganla doĘczące jakości i niezawodności pĺacy sieci dystrybucyjnej.

7 '1'6 Anahzy sieciowe ďa potĺzeb identyfĺkacii ograniczeń' systemowych w planach
kootdynacyjnych są teallzowane pĺzez oSDĺzwykotzystaniem dostępnych ptogĺamów
anahtycznych.

7.1''7 ogtaniczenia Systemowe są identyfĺko''ü/ane w cyklach pokľywajacych się z p|anami
kooĺdynacyj nymi oraz udostępniane w famach planóuz kootdynacyjnych.

7.1''8 opeĺator Systemu Dysĺybucyjnego ptzy planowaniu ptacy sieci uwzględnia
ogtaniczenia wystęPuiące w pfacy sieci pĺzesyłowej, dystrybucyjnej oSD
nadĺzędnego oÍŻz zgŁoszoĺe pÍzezwyíĺróĺców ogĺaniczetiadoĘczącejednostek
wyĺxĺőtczych ptzyłączonych do jego sieci, mając na celu milima|lzacje skutków
tych ograĺiczen.

7.1.9 !7 ptzypadku wystąpienia ogĺaniczeń systemowych oSDn pĺowadzi ľuch sieci

dystrybucyjnej na podstawie poleceń telefonicznych oSD nadzędnego otzz zgodnie

z ,,|Wykazem ogtaniczen z okĺeśleniem dopuszczalĺrej wattości poboru mocy

w stopniach zasiania", dott'zymanie wymaganychpanmetĺów technicznych eneĺgii

elektrycznej ot'az miĺimalizacje skutków ogtaliczeń'w dostawie enetgii elektĺycznej'

7 '1.10 \X/ ptzypadku wystąpienia ogĺađczeń systemowych oSDn pođejmuje działana mające

Instrukcia Ruchu I Eksplo cji Sieci Dystrybucyjnej
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na celu ich likwidacje lub zmniejszenie skutków ogľaticzeń'występujących

w sieci dystrybucyjnej samodzĺelĺie ot'az we współptacy z oSD Nadzędnym.

7.1.1,1, !ľ ptzypadku ptzekĺoczetia zidentyfikowanych ogľaticzeĺ systemowych

sp owodowanych aw anamj w I(SE,o SDn podejmuj e działann szczegółowo

utegulowane w Części ogólnej IRiESD t'ozdział IV,,Bezpieczeństwo'' funkcjonowania

systemu elektto eneĺgetycznego'' opf acowa Í7e8o pÍzez op eratora Systemu

DysĘbucyjnego Nadĺzędnego.

8 PosTĘPowANIEREKLAMACĘNE

8.1 ZASADYPosTĘPowANIA

8.1'1 Ninieiszy tozdziaŁ okĺeśla pĺocedury postępowania itozsttzygatia re|ďamacji w zakĺesie

obj ętym nlnejsząIRiESDn-Bilansowanie.

8.1'.2 Reklamacje pođmiotów zobowiązaĺych do stosowania IRiESDn-Bi]ansowanie poviinny
być zýaszane v/ foĺmie pisemnej, któta stanowić będzie podstawę ĺeklamacji lub skaĺgi.

8.1.3 Reklamacje powinny byćptzesyŁane do oSDn, na adĺes:

ZUCH I AP CHEMAR S.A
ul. I( Olszewskiego 6

25-663I(elce

8'1,.4 Skietowanie ptzez podmiot ĺeklamacji do oSDn powinno zawietać w szczególności:
a) dane adtesowe podmiotu,
b) datę zaístsienia otaz dokładny opis i przyczynę okoliczności stanowiących

podstawę teklamacji wfaz z uzasadnieniem,
.) zglaszaĺeżądatie,
d) dokumenty uzasadnia1ące żądatie'

8.1'5 oSDn ÍozstÍzyg^ zgŁoszoĺąteklamacje w teĺminie nie dłuższym fiż 1'4 dni od daty

oÚzymania zgłoszeĺia teklamacji. Rozstĺzygnięcie ĺeklamacji w foĺmie pisemnej wtaz

z lzasadrieniem iest pÍzesyłane listem poleconym. Pĺoces tozsttzygania rcHamacjĺ
doĘczącychrczhczeĺ na rynku bilansującym odbywa się w potozumieniu z oSD
nadtzędnym.

8.1.6 JeżellrozstÍzygrllęcie teklamacjipruez oSDn zgodnie z punktem 8'1'5, w całości lub w
części nie jest satysfakcjonujace ďa podmiotu zgłaszającego, to podmiot ten ma pÍawo w
teĺĺninie 14 dni od dnia oÚzymania rczstÍzygnlęcia, wystąpić pisemnie
do oSDn z vznioskiem o ponov/ne ÍozstÍŻygr]lęcie teklamacjízawien'1ącymi

Đ zakĺes nieuwzględnionego ptzez oSDĺ żądznia,

pĺowadz eni a nego cjacji.
en być przesłany listem

8'1'7 oSDn tozstÍzygt wniosek o ponowne tozp^tÍzenie teklamacji w tetminie nie
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puektaczającym 30 dni od daty jego otnymania. oSDn rczPatnJie przedmiotowy

wniosek Po pÍzepÍouiadzeniu negocjacji z upoważnionymi pzedstawicielami podmiotu

zýaszająceqo ĺeklamację i może ja uwzględnić w całości lub w części lub podtĺzymać

swoje wcześđejsze stanowisko' oSDn ptzesyŁa rozsttzygruęcte wniosku w formie

pisemnej, listem polecon1ľn. Pĺoces tozstÍzy1alÍrjrl ĺeklamacji doĘczących tozllczeń' ĺa
rynku bilansującym odby'ova się ptzy udzialre oSD nadtzędnego.

8.1.8 Jeże\l teklamacje ptowadzące do sporu pomiędzy oSDn a podmiotem

zgŁaszającym żądatie ne zostanąuwzględnione w tĺakcie opisanego powyżej

postępowania te|<7amacYjnego, stÍony spofu mogą zgłosić spór do rczstÍzygÍĹęci^

ptzez sąd, zgodnie z zapisami zawattymi w stosownej umowie wiązącej oSDn
i podmiot składający ĺeklamacjg.

8.1.9 Skieĺovranie spÍa\ň/y do rczsttzygnlęcia zgodnie z zapísamirrmowy' o której mowa

w punkcie 8. 1 . 8, musi by ć, poptzedzoĺe pĺoceduĺą teklamacyjn ą zgodĺie
z p owy ższymi p ostanowieniami.

Instrukcja Ruchu I Eksploatacl ci Dystrybucyjnej
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ZUCH I AP,,CHEMAR,, S.A.

Na pottzeby niniejszej $nĘzĺ*tľłľ,'o*\'ľ!mľ.jt 9*slPn'g'łBöLtľ"n 
pĺzyjęto następujące

I. ozNAczEľrł srnÓľÓw

ÄPKo

ARNE

AWSCz

BTHD

BTHM

BTHR

CS\ťI

EAZ

FPP

GPO

GUD

GUD-K

IRiESD

IRiESD -
Biloansowanie

IRiESDn -
Biloansowanie

IRiESDp -
Biloansowanie

IRiESP

Automatyka pĺz eciwko łysaniowa

Automatyc zna rcgll|acja napięcía elektĺowni

Automatyka wymuszania składowej czynnej, stosowana ďa potĺzeb zabezpieczen
ziemnozwatciowych w sieciach skompensowanych

Bilans techniczno-handlowy dobowy

Bilans techniczno-handlowy miesięczny

Bilans techniczno-hanďowy t'oczfly

CentĺaLĺry System Wymiany Infotmacji

Elekto ene rge|y czna automatyka zab ezpieczeniowa

F izy czny Punkt Pomiaĺowy

Główny punkt odbioru eneĺgii

Generalĺra Umowa Dystrybucji

Geneĺalĺra Umowa Dystrybucji ďa usługi kompleksowej

Instĺukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (całość)

Instĺukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystĺybucyjnei _ częśćz Bilansowanie
Sys temu i zarządz aĺia o gľriĺrjcz eniami sys temowymi

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci DysĘbucyjnei - część: Bilansowanie
SyS temu dys trybucyj nego i zztządzatia o graĺicz etiami sys temowymi
( instrukcja zuch I AP "CHEMAR" s.A. )

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucynei _ część: Bilansowanie
systemu dystrybucyjnego i zatządzalia ogtaniczeniami systemowymi
( instrukcja PGE Dystrybucja S.A. )

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci pĺzesyłourej (całość)

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Instĺukcja Ruchu I Eksploatacji

Zatwieĺdzonei: ,á

/ieci Dystrybucyjnei
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ZUCH I AP .,CHEMAR,, S,A.

IRiESP-
Bilansowanie

J!ľCD

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Instrukcja ruchu i eksploatacji sieci pĺzesyłowej _ część: bilansowanie
Systemízaruądzatieogtaĺiczeniamisystemowymi

Jednostka wydvőrcza centĺalĺrie dysponowana _ jednostka wyĺwóĺczzptzyłączona
do kootdynowanej sieci 110 kV podlegaj1ca centtalĺremu dysponowaniu
pĺzez oSP

Jednostka wyrĺĺőtcza cenÚalĺrie kootdynow^na _ jednostka wyaxĺőrcza' któĺej
ptaca podlega kooĺdyn acji ptzez oSP

IGajowy system elekttoeneĺgetyczfly

Jednostka mocy szczytowe1 bateľii słonecznej, któta jest oddawana
przy okĺeślonym ptomieniowaniu słonec znym.

Lokalna fezet\ĺI 
^ 

wyŁącznikow a

Lokalĺry System Pomiaĺowo Rozliczeniowy

Miejsce D ostarczanja Enetgii Elektrycznej Rynku Bilansującego

Miejsce Dostarczania Enetgii Elektrycznej Rynku Bilansujące9o, popŻez
któte jest ÍepÍezentowaĺy zbíőt' PDE, naLeżących do wyt'ľóĺcy eneĺgii
elektrycznej, teptezentujące źrőđła energii elektľycznej wykoĺzystujące eneÍglę
wiatru.

Fizyczne Miej sce D ostatczania Enetgii Elektĺycznej Rynku Bilansującego

Ponadsieciowe (wiĺtualne) Miejsce Dostatczania Energii Elektrycznej Rynku
Bilansuiącego

Miej sce D ostarczanja Enetgii Elektĺycznej

Miej sce D ostarczania Enetgü Rynku Detalicznego

Fizyczne Gtafikowe Miejsce Dostarczanía Enetgü Rynku Detalicznego

FŁyczĺe Ptofĺlowe Miejsce Dostat'czatia Eneĺgii Rynku Detalicznego

Jednostka wysłőrcza ptzyłączona do kootdynowanej sieci 110 kV
nie poďegająca cenfta|nemu dysponowaniu pĺzez oSP

Niskie napięcie

opeľatoľ hanďowy

opeĺatot handlowo-t echĺiczny

oRed Cettyfrkowalny obiekt Redukcji uczestniczący w świadczeniu usługi ĺedukcji
zapotÍzebowania na polecenie oSP

J\ü7CK

KSE

k\ü7p

LR!ľ

LSPR

MB

MB zw

rMB

wMB

MD

MDD

F MDD

P MDD

a!ľCD

nN

OH

OHT

ORed

lnstĺukcja Ruchu I Eksplo i Sieci Dystrybucyjnej
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ZUCH IAP "CHEMAR,, S.A,
Operator Systemu Dystrybucyjnego

OSD

OSDp

OSDn

OSP

PCC

PDE

PKD

PKM

PKR

POB

PPE

P',

Operatot systemu dystrybucyjnego

opeĺatoĺ systemu dystĺybucyjnego, któtego sieć dystrybucyjna posiada
bezp o śtedni e p oŁączeĺie z síeciąptzesyłową

opetatot systemu dysĘbucyjnego, któĺego sieć dystrybucyjna nie posiada
b e zp o ś ĺe dni e go p oŁącz eĺia z sĺecią pĺz e sył ową

opeĺatoĺ systemu ptzesyłowego

Punkt przyŁączenla źtő dła eneĺgii elektry cznej

Punkt D ostarczania Eneľgii

Plan kooľdy nacyjny dob owy

Plan koordynacyjĺy miesięczny

Plan kooĺdynacýny Íoczfly

Podmiot odp owiedz ialny za bilansowanie hanďowe

Punkt Poboru Eneĺgii (tj. punky w Poszczególnych stacjach 6/0,4kv lub punkty
w sieci śĺedniego napięcia)

!7skaźnik długookĺesowego migotania światŁa, obllczany z sekwencji
72 kolejnych wattości Pst, zgodnie zewzotemi

P,,

RB

SCO

sv MDD

sMDD

SN

SPZ

gdzĺe: ĺ _ tząd harmoticznej

\)7skaźnik kĺótkookĺesowego migotania światła, mietzoĺy ptzez 70 ĺninut.

Rynek Bilansujący

Samoczynne częstotliwościowe odciýante

Miejsce Dostatczanja Eneĺgii Rynku Detalicznego dla Sptzedawcy Macieĺzystego

Substytucyj1ę Miejsce Dostatczaĺia Enetgii Rynku Detalicznego.

Śĺednie napięcie

Samoczynne ponowne załączanie - automatyka elektroenengetyczn^, któĺej dziaŁatie
polega na samocŻynn)łm podaniu impulsu zaŁącza)ącego wyŁącznlk liniowy
bezzwŁocztie lub po upływie odpowiednio dobtanego czasu' po pĺzejściu tego

P rt=

Instĺukcja Ruchu I Eksploata9,f Sie ci Dystrybucyincj
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ZUCH IAP "CHEMAR,, S.A.
Operator System u Dystrybucyjnego

wyłącznlka w stan oŃłatcia.

SZR Samoczynne zaŁączatie tezeÍ\^]y - automaryka elekÚoenet1etyczfl^, któĺej dziaŁanje
polega na samoczynnymprzeŁączeniu odbiotcőw z zastlatia ze źtődła podstawowego
na zaslfanje ze źtódła Íezefwowego'w pÍzyp)adku nadmiefnego obniżenia się napięcia
lub zaniku napięcia'

THD !ťspółczynnik odkształcetia napięcia hatmonicznymi, obtlczany
zewzotemi

UCTE

URB

URBBIL

URBGE

URBw

URBo

gdzie: i_ ąad baľrnonicąne1

Uh _ aartość w7ględna napięcia w procentach składowe1podstawowę1'

Unia I(ootdynacji Pĺzesyłu Eneĺgii Elektrycznej

Uczestnik Rynku Bilansującego

opeĺatoĺ Systemu Ptzesyłowego jako Uczestnik Rynku Bilansującego t5rpu

PtzedsiębioÍstwo Bilansuj ące

Uczestnik Rynku Bilansującego typu Giełda Eneĺgii

Uczestnik Rynku Bilansującego typu Wytwórca enetgii

Uczestnik Rynku Bilansującego typu odbioĺca eneĺgii:

. URBso - odbiotca sieciowy

. URBorc _ odbioĺca końcowy

Uczestnik Rynku Bilansującego typu PtzedsiębioÍstwo obĺotu eneĺgią elekttyczną

Uczestnik Rynku Detalicznego

Uczestnik Rynku Detalicznego, któĺego sieci i atządzenia sąruyŁączone

do sieci OSDn

Uczestnik Rynku Detalicznego typu odbioľca

Uczestnik Rynku Detahcznego tyPu wytwóĺca

U rząd Regulacj i Eneĺgetyki

System wymiany infoĺmacji o rynku eneĺgii

\Wstępny plan kootdy nacyjny dobowy

ZgŁoszenie Umowy Sptzedaży Enetgii

THD
40t

k=Ż

(u ,Y

URBľo

URD
URDn

URDo

URD,0ý

URE

!ťIRE

!ľPKD
ZUSE

zgodnie

Instrukcia Ruchu I Eksploa i Sieci Dystrybucyfne!
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ZUCH IAP..CHEMAR" S.A.

II. PoJĘCIA I DEFINICJE

Administĺatoĺ pomiatow

Äutomatyczĺy ukŁad

ĺegulacji napięcia

elekttowni (ÄRNE)

Awaria sieciowa

Jednostka otganlzacyjna oSD odpovĺiedzialna za obsługe i kontĺolę

układów pomiatowo -rozhczeĺiowych.

Układ altomatycznej regulacji napięcia i mocy bieĺnej w węźle wyŃłőtczym.

ĺĺuĺaĺaw systemie

Zdatzeĺie ĺuchowe, w wyniku któtego następuje wyłączeĺie
z ruchu synchtonicznego części KSE, któĺa ptodukuje lub pobieĺa
z sieci eneĺgię e|ektĺyczĺą w ilości nie większe1 nż 5%o całkowitej
bíeżące1pĺodukcji.

Zdatzenje ruchowe, w wyniku któĺego następuje wyłączenie
z ruchu synchĺonicznego części I(SE, któta ptodukuie lub pobieta

z sieci eneÍglę e\ekttyczną w ilości co najmniej 5'/o całkowitej bieżącej

pĺodukcji.

Zdolność systemu elekttoenet geĘcznego do zapewnienia
bezpieczei'lstwa pfacy sieci elektto energetyczflej onz tównoważenia
dostaw eneĺgii elektrycznej z zapottzebowaniem na tę enetgię.

DziaŁalność gospodaĺczą wykonywaflą pt'zez operatota systemu

pĺzesyłowego lub dystĺybucyjnego w tamach świadczonych usług
przesyŁania lub dystĺybucji, polegajacą na równoważeniu

zapotÍzebowaĺia ĺa eneĺgię elekttycznąz dostawami tej enetgii.

Ttanspott eneĺgii elektrycznej sieciami dystrybucyjnymi
w celu jej dostat'czania odbiotcom' zwyŁączeĺiem sptzedaży enetgii.

Automatyka, któtej celem jest wykrywanje zakłőceń w pĺacy systemu

elektĺoenetgetycznego lub jego elementach oraz podejmowanie
działań' ma1ących na celu zmjtimaLzowanie ich skutków'
EAZ dzielkny na avtomaĘkę eliminacyjĺą, pĺewencyjnąoÍaz
resĘtucyjną'

Eneĺgia tozumiana jest w niniejszej IRiESD jako eneĺgia

elekttyczna.

Jednostka wyt:wőrcza lub zespół Ęch jednostek wykoĺzystujących
do wytwaľzaĺia energý elektrycznej enetgl€ wiatru, ptzyłączonych
do sieci w jednym miejscu przyŁączenla ( lub pruyŁączonych do sieci
na podstawie jednei umowy o ptzyączerĺe)'

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Bezpieczenstwo dostaw
enetgii elektĺycznej

Bilansowanie systemu

DysĘbucja enetgii
elektrycznej

ElektĺoeneĺgeLyczfl^
automatyka
zabezpieczeniowa

Energia

Farma wiatĺowa

Instĺukcja Ruchu I Eksploatacji Sicci Dystrybucyjnej
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ZUCH I AP .,CHEMAR,, S.A.

Fizyczne Miejsce
Dostatczenia Energü
Rynku Bilansującego

(ľMB)

Fizyczĺe Gtafĺkowe
Miejsce Dostarczania
Eneĺgii Rynku
Detallczĺego ( rMDD)

Operator SYstemu DYstrybucYjnego

Miejsce Dostat'czania Enetgii Rynku Bilansującego, w którym jest

tealllzowaĺa flzyczĺa dostawa eneĺgii. Ilość eneľgii eleĘcznej dostarczonej
w (rMB) i est wyznac zorLa na podstawie F izy czĺy ch Punktów
Pomiatowych @PP) otaz odpowiednich algorytĺnów obliczeniowych.

Punkt, w którym ilość eneĺgii elektrycznej dostarczonej albo
odebtanej jest wyznaczaIua na podstawie wielkości energii

zatejesttow anej pru ez urządz etlja p omiatowo -t'ozllrczeniow e

umożliwiające tejestĺację danych godzinowych onz odpowiednich
algorytmów obliczeniowych.

Punkt, w którym ilość eneĺgii elektrycznej dostarczonej albo

odebĺanej jest wyznacz^rL^ na podstawie wielkości eneĺgii

zarej estĺow aĺej przez ltządz eĺ:ŕra pomiaľowo -tozllczeniow e

nie umożliwia1ece rcjesttacji danych godzinowych, stanđatdowych

pĺofĺ1i zwży cia oĺaz odpowiednich algoryunów obľczeniowych

Punkt w sieci wyposażony w utządzetia pomiatowo-tozliczeniowe

umożll'wiające tejestĺacje danych pomiaĺowych (okĺesowych

lub godzinowych), w którym dokonywany jestneczywisĘ pomiaĺ

ptzepŁyw ającej enetgil elektrycznej'

Vlywłarzaĺie eneĺgii elektrycznej wymuszone iakościąi niezawodnością

pt^cy I(SE, doĘczy jednostek wyľwótczych, w których geneľacja jest

wymus z on a tecbĺiczĺy mi o gralicz eĺiami dziaŁaĺĺa sys temu

elektĺoenet gety cznego lub koniec zĺościązapewnienia odpowiedniej iego

niezawodności.

Wytłłarzalie eneĺgii elektĺyczne1 w źrődłach odnawialnych otaz
.wyťłłatzatie eneĺgii elektĺycznej w skojatzeniw zwytwaĺzaniem

ciepła, objęte obowiązkiem zakupu zgodnie z tozporządzeliem

Ministĺa Gospodaĺki, lub też wyťvĺaruaĺie eneĺgii elektrycznej

objętej długoteĺminowymi umowami sptzedaży eneĺgii elektrycznej'

lJmowa o świadczenie usług dystrybucji enetgii elektĺycznej ptzez

oSD na rzecz sPÍzedawcy, w celu umożliwienia rcahzacjí ptzez

spĺzedawcę umów sptzedaży enetgii elektrycznej z URDo
ptzyłączonych do sieci dystrybucyjnej oSD, ktőrzy posiadaja z oSD
zT'w attąu1Tlowę dys tĺybucy j ną'

lJmowa o świadczenie usług dystrybucji eneĺgii elektrycznej

Íra mocy' której oSD zobowiązuje się wobec spzedawcy do świadczenia

usług dystrybucji lua tzecz URD w gospodatsľurach domowych, którym

spĺzedawca śsĺíadczy usług€ kompleksową na podstawie umowy

kompleksowej.

Fizyczne Ptofilovre
Miejsce Dostarczania
Eneĺgii Rynku
Detalicznego ( ľMDD)

Fizyczĺy Punkt
Pomiaĺowy (FPP)

Genetacja wymusŻona

Generacja
zdeteĺminowana

Geneĺalna Umowa
DysĘbucji

Genetalĺra Umowa
Dystrybucji ďa usługi

kompleksowej

Instrukcja Ruchu I Eksploatac ie

Zatwierdzoneit ,łr
ci D2strybucyfnej
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ZUCH I AP ..CHEMAR,, S.A.

Główny punkt odbioru
energü

Gtafik obciýeń'

G'opy ptzyŁączeĺiowe

Stacja ttansfoĺmatoÍowa wytwóĺcy o góĺnym napieciu wyższymntż
45 kV sŁużąca wyłączne do połączenia jednostek wyĺľótczych z I(SE'

Zbiőt danych okĺeśIających oddzielĺrie dla poszczególnych oktesów
ptzyjęĘch do technicznego bilansowania systemu, zzsĺienjący ld.oścí

enetgii elektrycznej planowane do wptovładzenil do sieci lub do

poboľu z siecĺ.

G*Py podmiotów ptzyŁączanych do sieci w podziale na
a) grapa I _ podmioty, których utządzenia' instalacje i síeci są

ptzyłączaĺe bezpośtednio do sieci o napięciu znamionowym
wyższymniż 110 kv,

b) grupa II _ podmioty, których lxządzena, insta|acje i siecí są
ptzyŁączane bezpośtednio do sieci o napięciu znamionowym 110 kV,

c) grupa III - podmioty, których atządzenia, instalacje i sieci są

pĺzyŁączaĺe bezpośľednio do sieci o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV,Iecz nlższymniż 110 kV,

d) grupa IV - podmioty, których utządzeĺĺa, instalacje i sieci

sąptzyŁączane bezpośĺednio do sieci o napięciu znamionowym
ĺiewyższym niż 1kV otaz mocy ptzyłączeruowej większei

ptzedhcztfüowego 'w totze ptądowym większym n1ż 63 A,
e) grupa V _ podmioty, których vządzeĺa, instalacje i sieci są

ptzyłączane bezpośtednio do sieci o napięciu znamionowym nie

wyższym niż 1 kV otzz mocy ptzyŁączeuowej nie większej niż

nie większym nIż 63 A,

Đ g-p" VI _ podmioty, których utządzeria, instalacje i sieci

sąptzyłączane do sieci popzez tymcz^souĺe pruyŁącze,ktőte będzie

na zasadach okĺeślonych w umowie zasĄpĺone ptzyłączem
docelowym lub podmioty, których utząđzenia, instalacie i sieci

są przyŁączane do sieci na czas okteśloĺy lecz nie dłuższy niż ĺok.

Zbíőr Miejsc Dostat'czania Enetgii Rynku Bilansującego'

!7yodĺębniony zespół lxządzeí należących do przedsiębiotsľľa
efleÍgeLyczfLego, służący do wyĺľatzania enetgii elektrycznej

i w1'ptowadzaniz moc1 opisany PoprzeŻ dane techniczne

i handlowe. Jednostka wyffiłőtcza obejmuje zatem także

ffansfoĺmatory blokowe ot^z linie blokowe wÍaz zŁączntkamí
w miejscu ptzyŁączena jednostki do sieci.

Operator System u Dystrybucyjnego

Jednostka gtafikowa

Jednostka wywłőtcza

Instrukcja Ruchu I Eksploataf Sieci Dystrybucyinej

ZawłLetdzonej: fr7 Uchwała Zaĺząd:u zuch i AP "CHEMAIť' S'Á. Nr z dnia 
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I(ooĺdynowana sieć 110 kV

IGajowy system

Elektĺoenetgeĺyczfiy.

Linia bezpośtednia

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Część sieci dystľybucyinej 110 kV, w któĺej PÍzePŁywy eneĺgii
elektrycznej za\eżątakże od warunków ptacy sieci pzesyłowei,

System elektĺoeneĺgeqczÍ7y na tetenie Polski

Łącze tiezależne

Linia elektĺoenetgeĘczĺa łącząca wydzieloną jednostkę wyffiłatzaĺia
eneľgii elektrycznej bezpośĺednio z odbiotcą lub linia elekttoenetgetyczn^

łączącą jednostkę wyŃłatzaĺia eneĺgii elektrycznej pzedsiębiotstwa
eĺnetgetyczÍrego z instalacjami naLeżącymi do tego pĺzedsiębioĺstwa albo

instalacjami ĺa\eżącymi do pĺzedsiębiotstw od niego za|eżnych.

Łącze pÍzezÍL^czone wyŁącznle dIa pottzeb F'AZ, służące do teallzacji

pÍacy współbieżne) zabezpieczeń lub pruesyŁaĺia sygnału

bezwatunkowego wyłączenla dĺugiego końca lini. Łącze może być
r'ealizowaĺe jako dedykowane włókna światłowodów, w których
pozostaŁe włókna sŁużą rcahzacji innych funkcji
telekomunikacyjnych.

Mechanizm bieżącego bilanso'ľania z^potÍzebowania na eneÍglę

eLektĺyczną i wyŃłatzanla te'1 enetgii w systemie elektľoeneĺgetyczrrym.

Punkt w sieci, do któĺego ptzedsiębioÍstwo efLergeLyczfte dostatcza

enetgię elektyczną okteślony w umowie o pnyłączetie,
w umowie o świadczenie usług dystrybucji, w umowie sptzedaży

enetgü elektrycznej, albo w umowie kompleksowej.

Mechanizm bilansujący

Miejsce dostarczatia

Miejsce dostatczania okĺeślany pzez oSP punkt vr sieci objętej obszarem Rynku
eneĺgii rynku Bilansującego ĺepĺezentujący pojedynczy'węzeł albo grupe węzłów w sieci, lub umowny

bilansująceg" (lVÍB) punkt ,,ponad siecią", w którym następuje pnekazatie eneĺgii pomiędzy

Uczestnikiem Rynku Bilansującego a Rynkiem Bilansującym.

Miejsce Dostatczaĺia
Eneĺgii Rynku Rynku
Detalicznego S{DD)

Miejsce ptzyłączeĺia

Mikĺoźtódło

okteślony ptzez oSD punkt w sieci dystĺybucyjĺej poza obszatem

Bilansujacego, którym następuje pnekazatie eneĺgii
pomiędzy Sptzedawcąlub PoB a URD.

Punkt w sieci, w którym przyŁączełączy się z sĺecíą.

Moc dyspozycylna

Instrukcja Ruchu I Eksploat Sieci Dystrybucyinej

Geneĺator eneĺgii elektrycznej nleza|eżnle ođ źtőđła eneľgii

pierwotnej, za:lnstalowany n^ staŁe sĺtaz z układami zabezpieczen,

przyłączony )ednofazowo lub wielofazowo do sieci niskiego

napięcia, o ptądzie znamionowym nie większym nlż 16 A.

Moc osiągalna pomniejszonz o ubytki mocy.

Zawierdzonel: -%
Stronall2 2143
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Moc osiągalna j ednostki
wyĺľótczej

MocptzyŁączeĺiowa

Maksymalĺra moc czyĺĺlĺua' ptzy któtej jednostka wywĺőrcza może
ptacować ptzez czas tieograticzony bez uszczetbku ďa ttwałości tej

jednostki przy pataÍnetrach nominalnych poľľierdzona testarni.

Moc umowna

Moc czynna planovrana do pobieĺania lub wpĺowadzania do sieci,

okĺeślona w umowie o pruyłączenie jako wartość maksymalna
wyzflaczafla w ciągu każdej godziny okĺesu ĺozliczeniowego
ze śtednich wafiości tej mocy w okĺesie 15 minut, shlżąca
do zapĺoj ektowania przyłącza.

Moc czynna,pobĺetana lub wptowadzana do sieci, okĺeślona w:

a) umowie o świadczenie usług ptzesyłatia lub dystĺybucii energii
elektrycznej, umowie spruedaży enetgii elektĺycznej albo
umowie kompleksow ej, jako watość maksymalna \rłyzflaczaÍua

w ciągu każdej godztny okĺesu tozliczeniowego ze śtednich
waĺtości tej mocy tejestĺowanych w okĺesach 75 minutowych,
albo

b) umowie o śvriadczenie usług ptzesyłatia enetgii elektycznej,
za'ĺĺietaĺej pomiędzy opeÍatoÍem systemu pzesyłovrego
elekffoenetgetyczÍ7e1o a opeÍaltotem systemu dystrybucyjnego
elektroenet 1ety czÍ7ego, jako śtednią z maksymalny ch łączĺy ch
mocy śtedniogodzinnych pobieĺanych pnez danego opetatota
systemu dystrybucyjnego elektoefleÍgetycŻnego w miejscach
dostatczanja enetgii elektrycznej z sieci ptzesyłowej będących
miejscami ptzyłączenla sieci dystrybucyjnej do sieci
pzesyłowej, wyznaczoÍ7ą na podstawie wskazlíl układów
p omiatowo -to zltcz eniowych, alb o

źódło energii, o Łączĺe) mocy zainsta|owanej nie większej niż 40 kW
ptzyłączone do sieci elektĺoeneĺgeĘcznej o napięciu znamionowym
ĺliższyĺľrniż 110 kV;

'Vľykonywanie czynności ĺuchowych otaz ptac eksploatacyjĺych
w obiektach, instalacj acln i vtządzeliach elektĺoeneĺg eĘ czĺy ch,
w teĺminach í za|łesach zgodnych z obowĄzuiacymi pzepisami
i instrukcjami w tym Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystĺybucyjnej, z uwzględnieniem zasad efektywności i minimalizacjí
kosztów, ptowadzących do zachowanjĺ wymagaĺej niezawodności,
jakości dostaur í đotzymywanie ustaleń wynikających z zawattych umów'

'V7attość skuteczna napięcia okĺeślajaca i identyfikująca sieć

Operator System u Dystrybucyjnego

Mikĺoinstalacja ođnawialne

Należyta statanność

w utrzymaniu sieci
dystrybucyjnej

Napięcie znamionowe

Instrukcla Ruchu I Eksploata ci Dystrybucylnei

Zawĺierdzonej; 
--77
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Napięcie deklatowane

Nielegalne pobietanie
enetgü elektrycznej

Operator System u DYstrybucyjnego

elektto enetg ety czÍlą.

Wattość napięcia zastLającego uzgodniona miedzy oSD i odbiotcom

- wattość ta jest zwykle zgodĺa z napięciem znamionowym.

Pobieranie eneĺgü elektrycznejbez zawatcia umowy, z całkovdtym

albo częściowym pominięciem układu pomiaĺowo-ĺozliczeniowego
lub popĺzez ingetencj€'ü/ ten układ mającąwpływ na zafałszowanie

pomiatów dokonpĺĺany ch ptzez układ pomiatowo -tozhczeĺiowy'

Niezbilansouranie W pzypadku odbiotcy _ rőżĺĺca pomięđzy rueczywisĘm,
a planowanym poboĺem eneĺgii elektrycznej. lü(/ ptzypadku
wytwóÍcy _ r.őżtrťica pomiędzy planouzaną a neczlýście
wptowadzoną do sieci enetgią etektĺyczną'

Notmalny układ pĺacy
sieci

Noĺmalne waľunki ptacy

sieci

Układ PÍacy sieci i ptzyŁączoĺych źtődeŁ wyĺľótczych,
zapevĺnaj+cy najkorzystnieisze warunki techniczne i ekonoĺniczne

tÍanspoÍtu enetgii elektrycznej otaz speŁtĺenie kryteriów

niezawodności pĺacy sieci i lakości enetgii elektĺycznej dostarczaĺe'1

użytkownikom sieci.

Stan ptacy sieci, w którym poĘte jest zaPotÍzebowanie na moc'

obejmujący opetacje łączetiowe i eliminację zabutzeiĺ ptzez

automatyczny system zabezpieczeí, ptzy ĺównoczesnym btaku

wyjątkowych okoliczności spowodowanych:
a) wpływami zewĺęttzĺymitakimi jak np.: niezgodność instalacji

Iub utządzeń odbioĺcy z odpovriednimi normami i pľzepisami,

b) czynnikami będącymi poza kontolą oSD takimi jak np.:

wyjątkowe waľunki atmosfefyczne i klęski żywiołowe,

zakŁőcenn spowodowane Ptzez osoby tĺzecíe, dzíałana siŁy

wyższej, wprowadzenie ogtaniczeń mocy zgodnie ztnĺymi
pĺzepisami.

DziaŁa|ność gospodatcza polegajaca na handlu huĺtowym albo

detallczny m eĺeĘ+ eLektry czĺą.
obtót eĺeĄ+ elektty czĺą

obszaĺ oSD

obszat' ĺegulacyjny

Posiadana przez oSD sieć elektroenetgetyczĺu^ na obszatze

okĺeślonym ul koncesji na dysĘbucje eneĺgii elektľycznei oSD,
zaktőrej ruch i eksploatacje odpowiada oSD.

Sięć elekto efletgeLy czfla w taz z p tzyŁącz onymi do ĺĺej vrządzeniami

do wytwatzania lub pobieĺania eneľgii eleketĺycznei, współpt acujące

ĺa zasadach okĺeślonych w odtębnych pĺzęisach, zdolne do tĺwałego

wÚzymatiaokĺeslonych paÍametÍóu/ niezawodnościowych i jakościowych

Instrukcja Ruchu I Eksploata Dystrybucyinei

Zaĺłietdzonei: -4?
Uchwała Zaĺządu ZUch i ÁP "CHEMÁľ' S.Á. Nr 
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ZUCH I AP,,CHEMAR,, S,A.

obszaľ Rynku
Bilansującego

Operator SYstemu DYstrybucYjnego

dostaw eneľgii elektrycznej onz spełniania waľunków obowiązujących

ure współp Íacy z innymi połączoĺymi systemami elektĺoen_tg etyczĺymi.

Część systemu elekttoenetgetycznego' w któtej iest pÍowadzony

huttowy obtót eneÍglą elekttyczną oÍaz w ramach któtei oSP
rőwnoważy bieżące z^potÍzebowanfe na enefglę elektryczną

z dostawami tej enetgii w kajowym systemie elektroeneĺgetlczflytn'

onz zatządzz ogtaĺiczeniami systemowymi i ptowadzi wynikające

ztego t'oz7iczenia, zpodmiotami uczestniczącymi w Rynku

Bilansującym.

Išażdy,kto ottzymuje lub pobieÍa eneÍglę elektryczną na podstawie

umowy z pzedsiębioĺstwem erLeÍgetyczflym.

odbiotca końcowy dokonujacy zakupu eneĺgii elektrycznej

wyŁączne w celu ich zlży cia w gospodaĺstwie domowym'

odbiotca dokonujący zakupu eneĺgii elektrycznei na własny użytek;

do własnego użytku t:i,e zahczasię eneĺgii elektrycznej zakupionej

w celu jej zużycía fla potÍzeby wĺĺ,ĺ^tz^ĺia, ptzesyłania lub

dystĺybucji.

podmiot będący stJonąumowy o świadczenie usług ptzesyłania lub

rrmowy ĺegulujacej zasady świadczenia usług dystĺybucji w danym

ORed.

odbioĺca

Odbiotca enetgü

elektĺycznejvr
gospodatsľwie domowym

odbioĺca końcowy

Odbiotca w ORed

odŁączeĺĺe od sieci

ograĺiczeĺia
elektĺowniane

ograĺĺczenn sieciowe

TtsĺaŁe rczdzie\eĺie utządzeÍl' instalacii lub sieci podmiotu

pnyŁączonego do sieci dystrybucyjnej, obejmujące m'in' trwały

demontaż elementów p tzyŁącza.

okĺes tozhczetiowy
usług
dystrybucyjnych

opeĺatot

o gtaticzetiawynikaj ące z techniczĺych warunków pfa;cy i 
ednostek

wyťwóĺczych.

Maksymalĺre dopuszczalne lub minimalĺrie niezbędne wynĺĺaruarie
*o.ý w danym węźIe,lub w danym obszatze, lub maksymaĘ
dopiszczalny puesyŁmocy ptzez dany pne|łőj si-e9iowy, w Ęm ďa
wymiany mięázysystemowei' z uuĺzględnieniem bieżących
waľunków eksploatacji I(SE.

okĺes pomiędzy dwoma kolejnymi rozliczeniowymi odczytami

wządzěń do pomiaru mocy lub eneĺgii elektĺycznej, dokonanymi

ptzez,,CHEMÄÄ.-' S'A

opetatot systemu przesyłowego elekttoe Íuetgetyczfleq" !b opeĺatot
.yrt"-rr dysĘbucylnego elekttoeneÍgetycznego, lub opeĺatot
systemu połączoĺego elektroeneÍgetycznego.

ĺ Strona 115 z 143

lQ' oł ' )'ĐłĐr



ZUCH I AP,,CHEMAR,, S.A,

opeĺatoĺ hanďo'ľy (oH)

Opetatot handlowo-
techniczny (oHĐ

opetatot pomiaĺów

Podmiot, który jest odpowiedzialĺry za dysponowanie Jednostką
Gtaíĺkową Uczestnika Rynku Bilansującego w zakĺesie hanđlowym'

Podmiot, który jest odpowiedzialny za dysponowanie Jednostką
Gĺafikową Uczestnika Rynku Bilansuj ącego w zakĺesie hanďowym
i technicznym.

Pođmiotodpowiedzíalnyzazbĺenĺie,ptzet\ĺ,rat'z^nieiudostępnianie
danych pomiatowych otaz pomiaĺowo-tozhczetiowych enetgii

elektĺyczrrej układów pomiaĺowo-t'oziczeniowych i przekazywaĺie
ich do oSP lub innego ope:ŕ'tonprowadzącego pÍocesy t'ozhczen.

Ptzedsiębiofst'ü/o erLeÍgetyczfLe zajmljące się dysĘbucja eneĺgii
elektĺycznej, odpowieđzia|ne za nlch sieciowy w systemie

dystrybucyj ĺyrn, bieżące i đługooktesowe bezpieczeństrvo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacj€,

modexĺizacje oraz niezbędną tozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym

połączeńzlnĺymisystemamielekttoeneĺgetyczĺymi'

PtzedsiębioÍstüio enetgeĘczne zajmuj+ce się przesyŁanĺem enetgii

elektrycznei, odpowie đzialne za tuch sieciowy w systemie

pzesyłowy m, bieżące i długookĺeso\I/e bezpieczeńst'wo

funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwacje,

modeĺtizacje oraz niezbędną ĺozbudowę sieci pĺzesyłowei, vi tym

poŁączeĺztnĺymisystemamielektĺoeneĺgetycznymi'

Podmiot ubiegajacy się o pĺzyłączetie do sieci swoich utządzeít,

instalacji lub iieci elektĺoenergeqcznej (podmiot, któtego

urząđzérĺ^, instalacje i sieci są przyłączone do sieci elektĺoenetgeĘcznej)'

Zbí& dziaŁań, zapoczątkosĺany vi dĺĺu zŁożenn pflez odbiotcę (ub
sprzedawcę w imieniu odbiotcy) zgłoszetia umowy sprzedaży

"n"ĺgii 
elektrycznej lub umowy kompleksovzej, któĺe w'konsekwencji

podjętych PÍzez oSD ptac, doprowadza do zmiany spzedawcy PÍzez
äauioi.ę, iub w pĺzypadku nie spełnienia warunków konieczĺych
do rcalizacii ptoiedury, do przekazaniĺodbiotcy oÍaz nov/emu sptzedawcy

infoĺmacli o przeĺrĺanlupfocesu zmiaĺy spľzedawcy wfaz z podaniem

PÍzyczyn.

Ptocedury i czynnoścí z:wíązaĺe z operucjami Łączenlovłymi' pĺóbami
napięciowymi, twotzeniem układőw ptzejściowych otaz włączeniami

do systemu elektĺoeneĺgeĘczĺego nowych obiektów, atakże po dłuższym

postoju związanym z moderĺizacją lub pľzebudową'

Podmiot ptowadzący dziaŁa|ność gospodafczą w zakrcsie wyNĺĺatzanía,

przesyłaĺia, dystrybucji eneĺgii lub obtotu nią.

opetatoĺ Systemu
dystĺybucyjnego

Operator Systemu DYstrybucYjnego

Opetatot systemu
pĺzesyłowego

Podmiot ubiegający się

o ptzyłączenie do sieci
(podmiot ptzyłączoĺy
do sieci)

Ptoceduta zmiany
sptzedawcy

Prcgramy Łączeniowe

PtzedsiębiotStwo
eneÍgetyczne

Instrukcia Ruchu I Eksploata Dystrybucyinei

Zarutietdzonei: Uchwała Zanądu zuch i ÁP "CHEMÁR'' S.A' Nr7 z dĺia 2
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operator systemu Dystrybucyjnego

Przedsiębiotstwo obtotu Pĺzedsiębiofstwo eneÍgetyczne ptolxladzące dziaŁa|ĺość gospodatczą
po\egajacana hanďu huĺtowym lub detalicznym enetgią eLektryczĺą
tieza|eżtie od innych todzajőw pĺowadzonych działalności'

P tzeĺxĺ a w dostaĺczaniu
energü elektrycznej
planowana

Ptzenta w dostatczaniu
eneĺgii elektĺycznej
nieplanowana

Ptzenĺĺa wynikajaca z pÍogÍamv pĺac eksploataryjnych sieci
elektĺoenetgetycznej; czas tsĺan|la tej pĺzeruły jest liczony od
momentu otwarcia wyŁączĺ'ĺka do czasu wznowienia dostatczanla
eneĺgii elektrycznej.

Ptzerĺĺa spowodowana wystąpieniem awari w sieci elektroenetgeĘcznej,
pÍzy czym czas ttlxĺania tej pruenły jest liczony od momentu uzyskania
ptzez pĺzedsiębioÍStwo eneÍgetyczne zajmujące się ptzesyłaniem lub
dystrybucja enetgii elektĺycznej informacji o jej wystąpieniu
do czasu wznowienia dostarczania enetgü elektrycznei.

PrzesyŁaĺie-tÍanspoft eneĺgii elektrycznej sieciami ptzesyłowymi
w celu jej dostatczatia do sieci dystrybucyjnych lub odbioĺcom
końcowym przyłączonym do sieci przesyłowych, z wyŁączetiem
sprzeđaży eneĺgii.

odcinek lub element sieci służący do połączenia utządzeń, instalacji
lub sieci podmiotu o wymagane1przez niego mocy ptzy\ączetiowej
z pozostaŁą częścią sieci pzedsiębiotsľwa efLetgetyczfLego świadczące1o
17^ t'zecz tego podmiotu usługę polegaj+c+ napuesyŁaniulub dystrybucji.

Miejsce przyŁączenia URD do sieci dystrybudĺej poza obszaĺem
Rynku Bilansującego, obejmujące jeden lub więcej fĺzycznych
punktów przyŁączeĺia do sieci, dla których tealizowany może być pĺoces
bilansowania handlowego, dla któĺego może nastąpić zmiaĺa spĺzedawcy.

Punkt, w którym ptodukty eneÍgetyczne (eneĺgia, usługi pĺzesyłowe,
moc, etc') są mietzone PÍzez vtządzetia ĺmożhvĺia1ące tejestracje danych
pomiarowych (okĺesowych lub godzinowych). Jest to najmniejsza jednostka,

ďa któĺej może nastąpíć zmiana sptzedawcymw CHEMAR S.A., są to punktĺy
występujące odĺębnie w każdej stacji 6/0,4kY otaz punkty w sieci śĺedniego
napięcia (dotyczy grupy B23).

Usługi świadczone przez podmioty na necz opet^tota systemu

pĺzesyłowego, umożliwi ające operatotowi systemu pĺzesyłowego
świadczenie usług Systemowych, niezbędne do ptawidłowego
funkcjonowania I(SE, zapewtiające zachowanie okĺeśIonych watości
paametÍő\^ĺ niezawodnościovĺych i j akościowych dostaw eneĺgii
elektrycznej.

Rejestľatot zapisuj+cy pĺzebiegi chwilowe napięć, ptądów
i sygnałów logicznych.

Rejestľatoĺ zĺpíswjacy czasy wystapienia i opisy znakowe zmian
stanów utządzeńpola, w którym jestzainstalowaný, w tym układów EAz.

Przesyłanie - tÍanspoÍt
eneĺgü elektrycznej

PruyŁącze

Punkt Dostarczania
Eneĺgii

Punkt Poboru Eneĺgii

Regularyjne usługi
systemowe

Rejestratot zakłőceĺ

ReiesttatoÍ zdarzeil

Instrukcia Ruchu I Eksploa ieci Dystrybucyinej
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ZUCH I AP,,CHEMAR,, S,A.

Rezeľwa mocy

Ruch ptóbny

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Możliwa do wykorzystania w danym okĺesie, zdolność jednostek
wydĺĺőr'czych do słyĺvarzaĺia eneĺgü elektryczneji dostaĺczaĺa jej do sieci.

Niepĺzerwana ptacz- uľuchamianych urządzeń, instalacji lub sieci,
przez lstalony okĺes' z Pú.^metÍ^mipncy okĺeślonymi ptzez oPet'atoÍa systÍmu
dystľybucyjnego.

Steľowanie pĺacą sieci

Segment rynku enetgii elektrycznej obejmujący odbiotców
końcowych na obszatze działaĺĺa CHEMÁR S'A., gdzie
dostawcy oferuja odbioĺcom dostaurę eneĺgii, konkurujac ze sobą
ceną i waĺunkami dostawy.

Mechanizm bieżącego bilansowania zaPotÍzebowania na eneÍg1ę

elektĺyczĺąiwyĺĺĺatzaĺia tej energii w I(SE.

Samoczynne wyłączatie zdefĺniowanych grup odbiotców
w ptzypadku obniżenia się częstotliwości do okĺeślonei vĺielkości,
spowodowanego deficytem mocy w systemie elekffoenerg ety czĺ:ym.

Automatyka elektĺoeneÍgetyczfla, któĺej dziaŁarue polega na

Samoczynnym podaniu impulsu zaŁączď1ącego wyŁączĺlk linii po
upływĺe odpowiednio dobtanego czasu' po pĺzejściu tego wyłącznika
w Stan ot:wltcia z powodu zadziaŁania zabezpĺeczeĺia,

Instalacje poŁączone i współpĺacujące ze sobą służące doptzesyłania
lub dystrybucji eneĺgii elektľycznej, na\eżące do pĺzedsiębioĺstwa
eneÍgetycŻnego.

Sieć elektro eÍ7etgetyczÍua na)wyższych lub wysokich napięć,
zaktőtej ruch sieciowy jest odpowiedzialny opeÍatoÍ systemu

ptzesyłowego.

Sieć elektĺoefletgelycŻna wysokich, śtednich i niskich napięć,

zaktőrcj ruch sieciovly jest odpowiedzialny oPeratoÍ systemu
dystrybucyjnego.

I(omótka organlzacyjna ptzedsiębiotsĺwa elektĺoenetgetycznego
upĺawniona do pĺowadzeĺia ľuchu sieci i kieľowania PÍacąjednostek wyt'wóĺczych.

PĺzedsiębioÍstwo eneÍgetyczn e ptowadzące dziaŁalność gospodatczą
poLegajac+ ĺa sptzedaży energý elektrycznej ptzez niego wyt'wotzonej
lub pĺz e dsiębiot s ľwo efl eÍ1ety czfl e ptow adzące dziaŁallno ś ć go sp o darcz ą
polegĄ+cena obľocie enetga elektryczn

Ruch sieciowy

Rynek detallczĺy

Rynek bilansujący

Samoczynne
częstotliwościowe
odciýane - SCo

Samoczynne ponowne
zaŁączatie _sPz

Sieci

Sieć pĺzesyłowa

Sieć dystľybucyjna

Służba dyspozytoĺska
lub ruchowa

Spĺzedawca

Instĺukcia Ruchu I Eksploata ci Dystrybucyinej
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ZUCH I AP,,CHEMAR,, S.A.

Spuedaż eneĺgii
elektrycznej

Spĺzedawca

Operator Systemu Dystrybucyjnego

Bezpośtednia sprzedaż enetgii ptzez podmiot zajmlJiący się jei
'wyĺĺĺatzariem lub odsprzedaż enetgii ptzez podmiotzalimujący się jej obrotem.

Macieĺzysty Podmiot sprzedaj+cy eneÍg1ę elektĺyczĺą odbiotcom
niekozysta)ącym z pf'awa wyboru spĺzedawcy, pełniący jednocześnie
na obszatze sieci oSD funkcje Spĺzedawcy zUtzędu'

\Warunki PÍacy' w których istnieje tiebezpíeczeństwo wystąpienia:
niestabilności systemu, podziaŁu sieci ptzesyłowej lub ogtaticzetia
dostaw enetgii elektrycznej do odbiotców.

Tetminal polowy, który posiada wbudowaĺe przyciski lub ektan
dotykowy do steľowanla łączĺllkami otaz umożliwia wízualizację
aktualnego stanu łączników w tym polu.

Sieci elektroeneÍgetyczne oÍ'^Ż ptzyłączone do nich utządzetia
i instalacje, współptacujące z síecią

Napięcie wyższe od 1 kV ĺtĺższe od 110 kV.

Miktop to c e s oÍo u/e utządz etrj.e p o siada j ąc e p rzy ĺajmnej j edno Łącz e

cyfĺowe z systemem nadzotu (<omputeĺem nadtzędnym), które
r.eahzuje zađanja w zaktesie obsługi wydzielonego pola elementu
sys temu elekttoenetg e|y czrĺego (inii, tĺans fo ÍÍrra;tota, \ącznka szyn,
itp.) zwię^Íue z EAZ elimin^.y1ĺu pĺewencyjną lub resĘtucyjną
onz dodatkowo w zakĺesie pomiaĺów wielkości elektĺycznych,
steĺowania Łączĺlikami, tejestracji zdarzeíl ĺ zakŁőceíl, Iokallzacji
miejsca zwatcia lub inne.

Podmiot, który ma z^:wattąUmowę o świadczenie usług ptzesyłaĺia
z operatot'em Systemu Pĺzesyłowego' na mocy któĺej, w celu
zapewnienia sobie zbilansowania hanďowego, tea|izaie dostalľy
eneĺgii popÍzez obszat Rynku Bilansujacego oÍaz poďega
tozliczenjom z Ętułu dzíałań, obejmujących bilansowanie eneĺgii i
zatządzanie ogtaticzetiami systemowymi, zgodnie z zasadami
okĺeślonymi w lfuESP-Bilansowanie.

Podmiot, któtego utządzetia lub instalacje są pruyŁączone do sieci
dystrybucyjnej nie objetei obszarem rynku bilansującego onzktőry
za'watł umowę o świadczenie usług dystrybucji z właściwym oSD
(obowiązek posiadania uÍnowy dystrybucji spełniony jest tównież
w pĺzypadku posiadania umowy kompleksowej)'

Líczn jl<ĺiinneurządzeĺiapomiaĺowelubpomiatowo-toziczeniowe,
w szczegőlności: liczniki enetgii czynnej, liczniki energii bieĺnej
otaz ptzekładniki pĺądowe i napięciowe, a tal<że układy połączen
między nimi, służące bezpośĺednio lub pośrednio do pomiaĺów
enetgii elektrycznei i tozhczeń za tę energsę.

Stan zagrożenia I(SE

Sterownik polowy

System
elektĺoeneĺgeLyczny

Śtednie napięcie

Terminal polowy

Uczestnik Rynku
Bilansującego

Uczestnik Rynku
Detalicznego

Układ pomiaĺowo-
tozhczetiowy

Instĺukcia Ruchu I Eksploata eci Dystrybucyjnei
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ZUCH I AP .,CHEMAR,, S.A.

Układ pomiatowo-
rczhczetiowy
podstawowy

Układ pomiaĺowo-
tozhczeĺiowy podstawę
ÍeŻefwowy

Układ pomiaĺowo-
rczhczetiowy
r'őwĺoważny

Układ pomiaĺowy
bilansowo-kontĺolny

Operator SYstemu DYstrybucYjnego

Układ pomiatowo -rozhczeĺiowy' któtego wskazanfa stanowią
podstawę do tozLiczeń ilościowych i viartościowych.

Układ pomiaĺowo -t'oz7jczeniowy, któĺego wskazania stanowią
do tozhczeń ilościowych i waĺtościowych w pĺzypadku
niepĺawidłowego działania układu pomiarowo-tozliczeniowego
podstawowego.

Układ pomiatowo -tozllczeniowy, któĺego wskazania stanowią

podstawę do monitoĺowania pĺawidłowo ścí w skazaĺ układów pomiaĺowo-
iozllczeĺiowych po ptzez potőwnywađe r.ozhczeĺ ilościowych
i waĺtościowych (fĺnansolvych) mocy i energii elektrycznej

Układ pomiaľowy, któĺego wskazania stanowią podstawę do

monitoiow alia plra.widłowości wskazaĺ układów pomiatowo-
tozliczenio*ych popĺzez potównyr:ĺ, ariie zmienonych wielkości i/lub
bilans owanie obiektów eléktĺoener geĘ czny ch lub ob s zaĺów sieci.

Zespőł zŁożony z jednego lub kilku urządzeń' zĺbezpieczeniowych

i ináych utządzeĺ współptacujących pÍzezÍLuczony do spełniania

1 
ednej lub wielu okĺeślonych funkcji zabezpieczeniowych'

IJ ruądzeĺia techniczne stosowane w pÍocesach enetgetyc znych"

Usługi świadczone natzecz oSP' niezbędne do zapewnienia pÍzez

o SP ltawidłowego funkcj onowania I(SE, niezawodno ś ci j ego PÍacy
i utĺzýmyw aĺĺa párametĺów jakościowych enetgii e1ektĺyczĺej.

lJmowa, na podstavrie której oSD świadczy usługi dystrybucji dla

URD tj. .rÁo-" kompleksowa lub umowa o świadczenie usług

dystĺybucji.

Ustawa z ďĺ:ira 1).o4.1gg7 t. _ Pĺawo eneÍgetyczne zpőźĺĺejszymi
zmianami.

Podmiot đostarczaj1cy eneĺgię elektryczną do systemu elekttoenetgetycznego

lub zaopatĺpvafly z tego Systemu,

Miejsce Dostatczenia Enetgii Rynku Bilansującego, w którym jest

,"u|iro-^nu dostawa eneĺgii tieposĺiązaĺa bezpośtednio
z fĺzyczĺymi pnepŁywami eneĺgii (punkt ,,ponad siecĺď)_ Ilość

eneĺgii elektrycznej dostatczonej albo odebĺanej w WMB jest

-yrłu.runa na podstawie wielkości enetgii wynikaią:Ich z Umów

Sprzedaży Enetgii oĺaz odpowiednich algorytmów obliczeniowych'

Stosunek znamionowego prądu bezpíeczĺego ptzyruądw do znamionowego

ptądu pierwotneg o. Przy czym zĺamionowy pĺąd bezpie c.zĺy pruyrząőu

äkĺ.śI"_.ię jako íattość skuteczną mi alnego pĺądu pierwotnego,

ptzy ktőrym błąd całkowity pĺzekładnika pĺądowego do pomiatów jest

U kład zab ezpiecz eoioo'y

Urządzelia

Usługi systemowe

Umowa sieciowa

Ustawa

Użytkownik systemu

Wiĺtualĺre Miejsce
DostaĺczeniaEnetgý
Rynku Bilansującego
( rvMB)

Współczynnik
bezpieczeństwa
ptzyruądu_FS

InstrukciaRuchuIl|ksploataciiýŕ/ciDystrybucy jne j
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ZUCH I AP .,CHEMAR,, S.A.

Wstępne dane pomiatowe

Operator SYstem u DYstrybucYjnego

ĺówny lub większy nż 10 o/o ptzy obciążeniu znamionowym.

Nie zweryfĺkowane dane pozyskane w tĺakcie okĺesu
tozliczeniowego z układów pomiatowych i pomiafowo-
ĺozliczeniowych, nie sŁużące do tozhczeĺ, a pozyskane jedynie

w celu pĺowadzenia działa|ĺości opeĺators|łej ptzez oSD.

'WyŁączetie vządzeń Żvtomutyczne lub Íęcznue, w pĺz1padku
zagtożeĺia bezpíeczeílstwa tego ,ltządzeĺia lub innych lxządzeíl,
instalacji i sieci a\bo zagtożetia bezpieczeństwa osób, mienia lub

śĺodowiska.

Wymiana mocy i eneĺgii elektrycznej pomiędzy KSE i innymi
systemami elektĺoeneĺgetycznymi.

Ptz edsiębioÍS two enetgety czfLe zajmu1ące się wytwatz aniem enetgii

elektĺycznej, którego utządzetiawyĺwóĺcze pnyłączone są do sieci

elektĺoeneĺgeĘczne1.

Część BAZ sŁużąca do wykĺywaĺia i lokahzacji zakŁőceĺ otaz

wyŁączeĺia elementów nimi dotkni€Ęch. \W pewnych ptzypadkach

zabezpieczenia mogĄ tylko sygnahzować powstanie zakłőcetia
i jego miejsce.

Zabezpíeczenie nadpĺądowe, któtego nastawa pĺądowa jest

zasadticzo odsttojona od pĺądów ĺoboczych zabezpĺeczaĺego
utządzeĺia.

pőźĺĺenle czasowe jest

wynika z ocefly ptądów
zainstalowatiz

z pominięciem wpływu ptądów toboczych.

Nie dostaĺ czanje enetgii elektĺyczne) do pnyŁączoflego obiektu

z powodu toz:więatia lub wygaśnięcia umowy o świadczenie usług

dyitrybucji lub umowy kompleksowej, bez dokonania tĺvrałego

demontażu elementów ptzyŁącza.
wykonyw
uryjnego g

i w celu

w pÍŻepustowości Ęch systemóvr'

WyŁączeĺĺe awatýne

!ľymiana
międzysystemowa

\Wyľwóĺca

Zabezpíeczeĺia

Zabezpieczetie
nadpĺądowe z;wŁoczne

Zabezpieczetie
nadpĺądowe zwatciowe

Zaprzestatie dostaw
eneĺgii elektrycznej

Zarządzatie
ograticzetiami
systemowymi

rybucyine!
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instalacii oruz sieci dystrybucyjnych eksploatowanych
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1. WSTĘP

CHEMÁR S.A. jako opefatoÍ Systemu dystrybucýnego
wytycŻne đokonywania oględzin, pĺzeglądów, oceny Stanu
i ľemontów urządzeŕl', instalacji otaz sieci dysĘbucfnych.

2. OGLĘDZII\IY ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI

2.1.

2.2,

2.3,

oględziny elektĺoeneĺgetyczĺej sieci dystrybucýnej powinny być wykonywane w miarę
możliwości podczas ruchu sieci, w zakĺesie niezbędnym do ustalenia jej zdolności do pr^cy.

oględziny linii kablowych Są pÍzepfo,wadzane w czasookĺesach okĺeśIonych
w Rozdziale 7.

Podczas pĺzepľowadzanla og\ędzin linii kablowych 110 kV i SN spĺawdza się
w szczegóIności:

a) stan głowic kablowych,

b) stan złączy kablowych SN,

c)

d)

e)

Đ

g)

(oSDn) wpĺowadzanastępujące
technicznego otaz konserwacji

DYSTRYBUCYJNEJ

stan wejść do tuneli, kanałów i studzienek kablowych,

stan osłon pĺzeciwkorozy1nych kabli, konstrukcji wspoĺczych i osłon ptzeđ
us zkodz eniami mechani cznym!

staĺ połączeń pĺzewodów uziemiajacych i zacisków,

stan utząđzeń dođatkowego wyposażenia linii,

czy rla tĺasie linii kablorvych nie zaistniały wanrnki ma)Ące wpływ na ich pĺawidłową
eksploatacje, ffi.h. Czy'w pobüżu tĺas linii kablowych nie pľowadzi się wykop ősĺ oraz czy
na tĺasach linii kablowych nie są składowane dużę i ciężkie elementy' mogące utĺudniać
dostęp do kabla.

2.4.

2.5.

2.6.

oględziny linii kablowych nN ptzepĺowadza się w zakĺesie ich widocznych elementów,
w szczególĺr ości złącz kablowych oraz p ołączeń' z llnlami napowietĺzn1ľni.

oględziny stac)i elektoeneÍgetycznych pzeptosĺadza się w czasookĺesach okĺeśIonych
w Rozdziale 6.

Podczas pĺzeptowadzania oględzin stacji w skĺócon).m zakĺesie, lv zależności od wyposażenia
spĺarvdza się w szczególĺrości:

a) stan i gotowość potrzeb własnych pĺądu ptzemiennego,

b) Stan pÍosto''vników otaz baterii akumulatotów w zakĺesie okĺeślonym odtębnymi
przepisami,

c)

d)

zgo dno ś ć s chematu stacjí z e s tanem fakty cznym,

zgodność położenia pnełącznlków automatyki z aktualnym układem połączen
stacji,

działanle oś',vietlenia elektrycznego (zasadni Czego i awaryj nego) s tacji,

stan tĺansfoĺmatotów, pĺzekładników,lvyłączników, odłączników, dłarvików gaszących,
ľezystoĺórv i ogtaniczników pĺzepięć,

gotowość ľuchorvą układów zabezpieczeń, automatyki i sygnatlzacjí oraz
central telemechaniki,

e)

Đ

Instrllkqa kł'hľ i EkĘloaĺaýi'
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h)

Đ

i)
k)

dzĺaŁatie ľe j e s ttatoĺów zakŁő c eń,

działalie systemów nađzotu ptacy stacji,

stan i gotowość ruchowąap^níLry i napedów łącznikőw,

gotowość ruchową pzenvornic awaryjnego zastLalia utządzeń'
teletechnicznych,

dziaŁanje łączy te|etechnicznych oraz innych urządzen stacji, okľeślonych
w instľukcji eksploatacji,

stan uewnętnĺy izolatotów i głowic kablowych,

poziom / ciśĺienie/gęstość gasiwa lub czynnik a izolacýnego w utząd zeĺiach,
stan ogtodzeń i zamknięćpny wejściach do pomieszczeń ruchu elektĺycznego i
na teÍen stacji,

m)

n)

o)

2.7.

p) stan napisów i oznaczeń infoĺmacýno-ostÍzegawczych.

Podczas pĺzepĺowadzania oględzln stacji w pełnym zakĺesie, w zależności od wyposażenja
spĺawdza się w szczególĺrości:

a) spełnienie warunków pnewidziaĺych w zaktesie skĺóconych oględzin,

b) stan i warunki ptzechowywania oÍ^z pľzydatność do użytku spÍzętu
ochtonnego,

c)

d)

stan ut'ządzeń i instalacji sptężonego powietĺza,

stan układów í arządzeń elektroenetgeĘcznej automatyki zabezpieczeniowej, w zakĺesie
okĺeślonym w ins tĺukcj i eksploatacji obiektu,

stan baterii kondensatoĺów,

działaĺie ptzytządőw kontĺolĺro-pomiaĺowych,

aktualĺry stan liczników tejestrujących zadzlałaĺie ochtonników, wyłączników,
ptzeŁącznikőw zaczepőw i układów automatyki łączeniowej,

e)

Đ

s)

h) Stan dfóg, przejść i pomieszczeń,, ogt'odzeń' i zaml<ĺięć pruy wejściach do pomieszczeń
ľuchu elektrycznego i na teten stacji,

i) stan budynków, kanałów kablowych, konstľukcji wspoľczych, instalacji wodno-
kanallzacýnych,

i)
k)

stan ochĺony pruecisĺptzepięciowej, kabli, przewodów i ich osprzętu,

stan urządzeń, gtzewczych i wentylaclnych or^z wysokości tempefatury !üi

pomieszczeniach, a także wanrnki chłodzenia lrządzen,

l) działanle Iokallzatotőw uszkodzeń linii onz jnnych utządzeń' stacji, okĺeślonych w
instrukcji eksploatacji,

m) kompletność dokumentacji eksploatacýnej i ruchowe1zĺajdujacej się w stacji,

n) stan instala cji i urządzeń ptzeciwp ożatowych oÍ^z spÍzęt1J pożarĺiczego.

3. P RzE GLĄDY ELEKTRo ENERGETYCZNEJ sI E CI DYST RYBUCYJNEJ

3.1. Tetminy i zakĺesy pĺzeglądów poszczególĺrych utządzeń' elektĺoenetgeĘcznej
dystľybucýnej powinny wynikać z PÍzePÍowadzonych oględzin oÍ^z oceny

InĺÍnlkg'akrcbłiEkýloata D1strybryjry1'

yahaierdyoło: 
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3.2.

technicznego

Ptzegląd' linii kablowej obejmuje w szczególĺrości:

a) oględzinyw zakĺesie okĺeślonym w pkt.1.5. otazw pkt. 1.ó.,

b) pomiary i pĺóby eksploatacýne okĺeślone w Rozdziale 7 ninieiszej instĺukcji
c) konserwacje i napravły.

Przeg|ądutząđzen stacji, w zależności od wyposażenia, obejmuje w szczegóLności:

a) oględziny rv zakĺesie okĺeślonym rv pkt.1'8. ot^z w pkt.1.9.,

b) badania, pomiary i pĺóby eksploatacýne okĺeślone'w w Rozdziale 7 niniejszej instrukcji.

c) spĺawdzenie dzĺałanla układów zabezpĺeczen, automatyki, pomiatów,
telemechaniki i sygnallzacji otaz środków łączności,

J.J.

d)

e)

Đ

s)
h)

sptawdzenie dznłarĺa i współpľacy łącznů<őw oraz ich stanu technicznego'

spĺawdzeni e działatia utządz eis' i ins talacj i spĺęż onego p owietĺz a,

spĺawdzenie działania urządzeí':' potÍzeb rvłasnych stacji, pĺądu pĺzemiennego
i stałego,

spĺawdzenie ciągłości i stanu połączeń' głórvnych totórv ptądorvych,

sptawdzenie stanu osłon, blokad, uľządzeń' osftzegawczych i innych urządzen
zap eĺxĺtiaj1cych b ezpiecz eńs two PÍ'^cy,

konserwacje i napĺawy.

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO ELEKTROENERGETYCZNEJ SIECI
DYSTRYBUCĘNEJ

4.1. oceny stanu techniczrlego elektĺoeneĺgeLycznej sieci dystrybucýnej dokonuje się nie
rzadzĺej ĺiż raz na 5 lat.

4.2. Pny dokonywaniu oceny stanu technicznego elekttoeneĺgeĘczĺej sieci
dysĘbucýnej uwzględnia się w szczegóLności:

a) lvyniki oględzin, badań, pĺzeglądórv' pĺób i pomiaľów eksploatacfnych,

b) zaLecenía wynikające z Pt'ogĺzLmu ptacy tych sieci,

c) dane statystyczne o uszkođzeniachizakłőcenlach w ptacy sieci'

d) rvymagania okĺeślone w dokumentacji fabrycznej,

e) wymagania wynikające z lokalnych warunków eksploatacji,

Đ wiek sieci oraz zaktesy i teĺminy wykonanych zabiegów eksploatacýnych,
napÍaw i temontów,

g) lvarunki rvynikające z planowanej tozbudowy sieci,

h) rvarunki bezpieczeílstwa i higieny pĺz'cy oÍ^z ochtony przecisĺpożafowe',

i) 'nvatunki ochtony śtodowiska natuĺalnego.

5. oGLĘDZII{Y I PRZEGLĄDY INSTALACJI

i)

5.1.

5.2.

Inĺnlkia Rĺlcfu i Eksploala D1strybllýn!

\)íłaściciel instalacji odpowiada za jch na|eżyty stan techniczny' w tiJrtn z^ ptawidłorve ich
utrzymanie oÍ^z pÍowadzenie eksploatacji, zgodnie z odrębnymi wymaganiami i ptzepisami.

oględziny instalacji pľzeptorvadza się .ĺrje ĺzađziej niž co 5 lat, 
^ 

w pÍzwadkach gdy
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flat^żon'e Są one na szkodliwe wpłyivy atmosferyczne í nĺszczące dziaŁatia czynników
występujących podczas ich uż1tkowania, nie rzadziej niż t^z w to spĺawdzając 'w
szczególności:

a) stan widocznych części pĺzewodów, izolatorőw i ich zamocowania'

b) Stan dławików w miejscu r.vptowadzenia ptzewodów do sktzynek
ptzyłączeliowych, odbiorników energii elektĺycznej i ospĺzętu'

c) stan osłon przed uszkodzeniami mechanicznymi ptzewodów,

d) stan ochĺony pĺzeciwpoĺażeniowej i pĺzeciwptzepięciorvej,

e) gotorvość nrchową urządzeń zabezpíeczajacych' automatyki i stetowania,

Đ stan napisórv infotmacyjnych i osttzegawczych of^z oznaczeĹs', a także ich
zgodnoś ć z dokumen tacją tecbticzn1.

6. REMoNTY URZĄpZEŃ, INSTAI-ACJI I ELEICľRoENERGETYCZNEJ SIECI
DYSTRYBUCYJNEJ

6.1'. Remonty urządzeil', instalacji i sieci przeptowadza się w teĺminach i zaktesach
uynikających z dokonanej oceny stanu technicznego, uwzględniajec spodziewane efekty
techniczno-ekonomiczne planowanych ľemontów.

7 .Cz 
^soo 

KRE SY o GLĘDZ IN URZĄpZ EŃ ELE KT Ro ENERGETYCZI{YCH

- Lp.

1
Linie napowietfzne o napięciu znamionow1'm 1 10 k\/ i 220 k\r

2
Linii napowietÍzne o napięciu znamionowym ĺiższyĺ:'
iż 110 k\/

3

Urządzenia

4

Linie kablowe o napięciu z
Linie kablowe o napięciu znamionowym ĺíższ5,ĺ11 ĺiż 770

k\r

5

Stacje elektroenergeqrczne o napięciu

znamionow)'m 110 k\I ze stałą obsługą:

1. W skróconvm zakresie'
2. W pełnym zakĺesie.

6

Stacje elektroenergetyczne o napięciu

znamionorvym 110 k\I bez stałej obsługi:
1. W skróconym zakresĺe.

2. W pełn1'm zakĺesie.

7

Stacje elektroenergeĘrczne SN/SN i SN/nN w1posażone w
elektroenergetyczną autom aq,kę zabezpieczeniową

rvsp ółpĺacuj ąc ą z lłryłączntkami SN.

110 k\r

8

Stacje elektroenerge q'czne SN /nN :

Nie rzadzie| niż ĺaz w roku

Uwaga - nie na/ery ryľlieniaĺ.< ftr p04Jďi; w pľrypadku nie a1nlagani, Pą,r<oSDn podawania którejś <Prryii naleryl

Pľv nieJ wsĺawić gwia<dke Č) 7 u1jaśnienieľn pod tabelą - ?oryrJo nie u1lruagana.

Czasookresy oględzin

1.Wnętĺzorve.

Nie ĺzadziej njż nz na 5 lat

Nie rzadziei ĺiż raz w roku

Iutrłkqja klcllll i Eksplo ĺi D1strybllqjný

Nie ĺzadziej niż taz na 5 lat

ąahuieldpono: 4?-

1.N
2' Nie nadzĺei ĺ|lż ĺaz na pół roku.

e nađziei ĺ1lż raz na dobę

1 . Nie ĺzadziej njż nz na miesiąc'

2. Nie nadziej n]ż raz ĺa pół roku.

W pełn1'm

Íilesĺąc.

zakĺesie nie

Nie rzadziej niż raz na miesiąc

tzadziej ĺliż raz ĺa

Suona 127/143
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8 ZAKRES P MIARow I PROB EKSPLoATACĘI{YCH URZĄpZEŃ SIECI
ELEKTRoENERGETYCZNYCH oRAZ TERMIhľY ICH WYKONANIA

Lp. Nazwa
uľz4dzenia

Rođza| pomiat w i pt b
eksploatacvinvch

Wymagłni2 techniczne Terminy wykonania

1. Liđe
naPowletrzne o
naP1ęclu
znaÍntono\ŕym
wyższymniż 1kV

Pomiar Íezystancji uziemieĺi przewod w
odgĺomowych otaz o gtanicznlk w
pnepięć

O dpowiada j ac e wy maganioĺĺr p rzy
przyjmowaniu linü do eksploatacji

Po wykonađu napÍawy uziemien,
ĺĺe nađziej ĺiz nz na 5 lat

Pomiar rezy staĺcJi uziemier1 ochronnych
słup w lub napięć nżeĺia

Pr ba napięciowa powłoki polwiđtowej
lub polietylenowej

Powłoka powiĺna wyteyĺnzć w
czasie 1 min. napięcie w}pÍostowane

Dla kabli nowych i po wykonaniu
naDrawy

2.Lnie kablowe o
naPlęclu
znaÍilonowym
110 kV zizoIacją
polietylenową

Pomiar rezystaĺcji żył rcboczychi
PowÍotnych

Zgodnz z đaĺymi wytw rcy Dla kabli nowych i po wykonaniu
naPtawy

Pomiar rczy staĺĺc1i'tzolacji Rezystanc j a Ł olzcji p rz elicz oĺa ĺa
km linii większa od 1000 Mo

Insĺrakq'aRllcbłiE SieciD1łrybĺłryj@ Stroĺa 728/743
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Pr ba napięciowĺa izolacji Izolacja powiĺna \ilytÍzyÍĺ^ć w czasie 15 min. Napręcĺe

'4T)Íostowane o wartości r wnei 3,0 Uo,

gdzie Uo - napięcie między żyłąa ziemią

Dla kabli nowych i po
wykonaĺriu naPÍawy

3. Linie kablowe z izolacj4 Sprawdzeđe clagło ś ci ży ł Brak przerwy w żyłach Dla kabli nowych i po
wykonaĺriu naPrawy

PaPlerową o
napięciu znamionowym
1do30kV

Pomiar Íezy steLÍLcji Ł olacjt ReŻystanc'a 'lzolacji ptzeliczoĺa na 1 km linii przy temPeratufze 20o

C większa od 50 t\Íś)

Pr ba napięciosĺa izol'ac1i Izolacjapowiĺna wytnymaćw czasie 20 min. 0,75 wartości

naPlęcla w)T)tostov/anego, \ ymagan ej Przy pr bie fabrycznej
Dla kabli nowych

Pr ba napięciowa powłoki polwinitowei
lub polietylenowej

Powłoka powinna wytzymzćw czasie 1 min. napięcie

w)aPÍostowane o wartości 5 kV

4. Linie kablowe zŁolacją
polietylenową o
naPlęclu
znamlono\ ym
1do30kV

Spĺawdzenie ciągłości żył Brak przenĺry w żyłach Dla kabli nowych i po
wykonaniu napratwy

Pomiar rczy staĺcji ŁolacJi Rezystancia izoiracji pneLiczoĺa na 1 km linii przy temPeÍaturze 20o

C większa od 100 NĺC)

Pr ba napięciowa Łolacji Izolacja powinna \ĺrytÍzym^ć w czasie 20 min. 0,75 wartości

naplęcla w}T)Íostowanego' wymagan ej pĺzy pr bie fabrycznei
Dla kabli nowych

Pĺ ba napięciowa powłoki polwinitowe!
lub polietylenowei

Powłoka Powinna wytĺzymaćw czasie 1 min. Napięcie
w)T)rostowaÍre o wartości 5 kV

5. Linie kablowe z Ło|zcją
polwinitową o napięciu
znamionowym kV

Spĺawdzenie ciągłości żył Bĺak przerwy w żyłach Dla kabli nowych i po
wykonaniu naprawy

Instĺłk/aRĺłchłiEkspto dD1stryba nj Stĺoĺa 729/1'43
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Pomiar rczy staĺcji Łolacji
Rezystancia Łolacji pĺzel|lczoĺa na 1 km lnid przy temPeraturze

200
20" C większa od 

-Mt,
r-łJ'

gdzie S _pnekĺ j lrylykatla* -_'

Po wykonaniu naprawy

ReŻystancia Łolacji pĺzeliczoĺa na 1 km linii przy temperatuĺze 20"

C większa od 40 jvítr
Dla kabli nowych

Pr ba napięciosĺa Ło|acji
Izolacia powinna \]ytÍzyÍn^ć w czasie 20 ÍÍiÍL.0,75 wartości

naptęÓa w}T)Íostowanego' wymaganej ptzy pr bie fabrycznej

Pĺ ba napięciowa powłoki polwinitowei
Iub polietylenowei

Powłoka powinna wytrzyĺnaćw czasie 1 min. napięcie

wJT)Íostowane o wartości 5 kV

. Linie kablowe
o ĺaPięciu ĺĺższym
niż 1kV

Sprawđz enie ciagł o ści żył
Bĺak przerwy w żyłach Dla kabli nowych i po

wykonaniu naprawy

Pomiar ĺezystancii
Rezystaĺrcja Ło|ac]i prze|liczola na 1 km linii przy temperaitz,e 20o

C nie mniejsza niż:
. 75 ME wkablu o'tzolacjigumovĺej'
. 20 Mtr wkablu o'lzolacji papieĺowej'
. 100 Mtr w kablu o Ło|ac1i polietylenowei,
. 20 MĹ wkablu olzolacjl' pol'ľinitowei

Dla kabli nowych

Rezystancia Łolacjiptzeliczoĺana 1 km llĺl:i-przy temperatuĺze 20"

C vl kablu o Łolacji gumowei, papierowe!, polietylenowej

i pol'ľinitowei nie mniejsza niż 3'0 Nĺtr

Po wykonaniu ťL^Pt^wy

InslĺvkqaRlcbĺł i Ekęto ci D1sĺrybĺlgjllj Stĺona 130/143
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-l-
1. !ľyłączniki z SF o

napięciu 110 kv

l. Kontĺola ciśnieđa gazu oÍ^z waĺtośđ
zadziałanla czujnika ciśđenia

2. Pomjar czas w własnych i jedĺoczes-
ności.

3. Kontĺola szczelności orurowania SF6
4. Sprawdzeni e działaĺia ognewania

szaĄ' napędu
5. Pozostałe czynności przewidziane w

instĺukcii fabrvczĺei oroducenta.

Zgodrĺe z instrukcią fabryczĺąpĺoducenta i wynikami pr b
Ízbrycznych.

Przed uĺuchomieniem

l. Spĺawdzeđe stzÍlu części metalowych i
oruĺowaĺria SF

2. Sprawdzeni e połączeí elektrycznych

3. Sprawdzeni e działanla ogtzesĺaĺia.
4. Sprawdzenie ciśnieđa SF6
5. Sprawdzenie wzrokowe stanu

Łolator w porcelanowych.
6. Sprawdzeđe połączeíl śrubowych (tylko

podczas pierwszego przeglądu).

Zgodĺĺe z instĺukcja fabryczĺą pĺoducenta )o 2Iata.

1. Sprawdzenie działzĺaelektĺycznych
obwod w sterowađa.

2' Pomiar czas w własnychi jednoczes-

ności
3. Pomiaĺ rczystzncji tor w prądowych.

4. Sprawdzenie iakości gazu SF
5. oceĺa zużycia stykow.

6. Kontrola đz:nła a ďarmowego
przyrząđ w do kontro]i ciśnieđa gazu.

Zgodnie z instrukcją Ízbryczĺlą ptoducenta. Zgodnie z czasookĺesem
urymag^flymPťz'ez
producenta.

InstĺłkfaBlchłiEkęloata D1łrybłryin/ Stĺoĺa 731/'143
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2.Wyłączniki mało-
olejovre o napięciu
znamionowym 110 k\r.

1. Pomiarwytĺzymałościdielektĺycznej
oleju.

2. Pomiar rczystaflc|iŁolacji doziemnej i
międzystykowej.

3' Pomiar ĺezystancii ŁolacJi doziemnej
obwod w đskiego naP1ęcla.

4' Spravrdzenie dzjałaĺlz wyzsĺa|aczy
wt mych.

5' Pomiar czas w zalączaniai
wyłączanja.

Zgodnie z instrukcją fabĺyczĺą pĺoducenta. Przed umchomieniem.

I

2
Pomiaĺ fezystancji tor w pĺądowych.

Pomiar wytrzymałości ďelektĺycznei
oleju.

Pomiar rezy staĺcji Łolacjí doziemnei i
międzystykowej.
Sprawdzenie i smaĺowanie element w
napędu.

Zgodnie z instru}cją fabryczną i wynikami prob Íabryczĺych. W razie potĺzeby nie
nadziej niż co 3lata



3. Wyłączniki porx'ietĺzne o
napięciu 110 k\I.

l. Pomiar wartości ciśnienia znamionowegc
povľietĺza otaz wartości ciśnieri
đziałanla blokad t żĺych fuĺkcj:
wyłącznska.

2. Pomiaĺ czas w załączzĺia, 'wyłączaĺia

czas w rykli ZWi\VZW.
3. Pomiaĺ czasu dopełnienia ubytku

powietrza po cyklu WZ.
4. Pomiaĺ Íezyst^flcJi toru prądowego.

5. Pomiar spadku ciśnienia (nieszczelnośđ)
w obydwu położeniach wył ącznlka Z i \Y

Zgođĺle z instĺu}cją fabryczĺąiwyni}ami pĺob fabrycznych. Pzeđ uĺuchomieniem.

Jak przeđ uruchornieniem oIaz pozostałt
czynności wymienione w instrukcii fabryczĺe
producenta.

Według wymagaĺ1
okĺeśIonych w instru}cji
fabryczĺej pĺoducenta.

4. \Y y lączĺlikł' mał o olei owe
średniego napięcia (SN).

1. Napełnienie wyłącznllĺa zbadanym olejeĺ
oÍ^z zbadzĺie oleju po napełđeniu

2. Pomiaĺ ĺezystaĺcji Łolacji doziemnei
międzystykowej.

Zgodĺĺe z instrukcją fabryczĺąlwynikami prob fabrycznych. Przed uĺuchomieniem.

l. Pomiaĺ xezystalcji izolac:| doziemĺej
międzystykowej.

2. Pomiarwytrzymałościďelektrycznej olejr

3. Pomiaĺ rczyst^ÍLc1i tor w prądowych.

4. Sprawdzenie i smarowanie element v
napędu.

Zgođĺĺe z instĺukcją fabryczląíwynikami pr b fabrycznych Według PotÍzeb lecz nie
uadziej ĺiż nz na 3lat
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5. !7yłączniki pr żniowe
średniego napięcia (S}Q

U'ľÁGÄ og lna: wyłączniki firm
z achodnich wy magają b atđz o

ograniczonych zabieg w eksploatacyinych,
pod warunkiem nie wykonania 10000 - 30000
łączeí'l (hczba łączeíl zależy od typll
wyłączĺlka i producenta ).

Zgodĺrle z iĺstĺukcjami fabryczĺymi producenta Zgodnie z instĺukcjami
fab ry czĺy mi producenta i
w ĺazie potrzeb.

Pomiaĺ rczystalcji tor w prądowych. Zgodnle z wynikami pĺ b fabrycznych. Co 3 lat.

4 Połączenia prądowe
'w rozđztelĺiach 110 kV

Za|ecz síę badanie stanu PołączeÍi
prądowych metodą termowizyiną

obciążenie pĺąđowe badanych połączeíl nie powiĺno być
mniejsze ođ 30 o/o obciążeĺĺa znamionovrego, temPefatuÍa
badanego połączeĺia đe powinna byćwyższa o więcej niż 10o

C od temperatary przyłączonego Pfzewodu lub szyny.

Nie rzadziej niż co rok

5. Pĺzekładĺiki napięciowe ĺ
prądowe olejowe
o naplęclu znaÍilonowym
wyższymniż 1kv

Pomiaĺ rezystancji Łolacji uzwojen
pierwotnych i wt rnych

Nie mĺiei Ínż70 % vrartości wymaganel Pry Ptzylmo\ĺ^ĺ:ľlrl
przekładnik w do eksploatacjĺ

Nie rzadziej ĺlż co 3 |at

chybz, że instru}cia
fabryczĺa przewiduje
lf, CZel

Badaĺla oleiu w pĺzekładnikach olejowych
niehermetyzovzanych, wn>osażonych we
wskaźniki poziomu oleju, wykonanew tazie
uzyskania negatywnych wynik w pomiaru
Íezystancji Łolacii

olej przekładnika o napięciu znamionowym 110kV
lub niższym Pov/iĺien spełniać wymagania lak dla
tÍansfoÍmatoÍ w o mocy do 100 t\fVÄ

6. ogĺaĺriczniki przepięć
w stacjach o napięciu

Pomiar rczyst^ÍLcji przejścia do
spĺawdzonego układu uziomowego

Rezystanc'a pnejścia nie większa njż 0,7 a Nie ĺzadziej niż co 10 lat
chyba, że instru}cja
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110 kv
Spravrdzenie ]icznik w zadziałaĺĺ
ogĺanicznik w ptzepięć, kt rych
zadziałaĺia są ÍeiestÍowane i aĺalizowane

Licznik powinien zađziałzć przy impulsie prądowym z
kondensatota

Íabryczĺa przewiduje
lflaczel

7. 1 .Traĺrsformatory suche. Pomiar ĺezystancji Łolacji R66 Zgodnle z daĺymiw karcie pr b transformatoÍa - dla
tĺansformator w nowych i po remoncie lub Rĺo ! 35 NĺQ przy
30 "c - ďa tĺansformatoÍow w eksploatacji

Przed unrchomieniem
transformatoĺa, po ĺemoncie
oÍ^z Po stwierdzeniu
nieprawidłowej pĺary,
nie wymaga się badania
transformatora w czasie
jego prawidłowej
eksploatacji

Pomiar rezystaĺcii uzwojeĺi lub pomiaĺ
przekłađni

Zgodnie z danymi w karcie pr b tĺansformatora _ d]a

transformator w nowych i po remoncie oÍ^z'w eksploatacii

2.Tĺansformatory oleiowe
o mocy 0,02 - 1,6 NfVÄ'
traflsformatory
uziemiające oraz dławiki
do kompensacfi
ziemnozwarciowei

Pomiaĺ rczystaĺcji'ĺzolac'1i Rĺo oraz
wskaźnik w Rĺo/Rls.

Rezystancja izolacJiR60 ! 35 NÍO przy temPeÍaflIrze 30 "C .

Wskaźni} ęoo/Rrs nie mniejszy fllż 1''15.

Przed uĺuchomieniem
tÍansformatora, po remoncie
oÍ^z Po sťwierdzeniu
nieprawidłowej Pr^"y.
W czasie eksploatacji nie
nadziej ĺĺż co 5|at.

Badanie oleiu vĺ nzie uzyskaĺia
negatywnych wynik w Pomiar w
rezystancji Ło|acji lub innych
negaĘwnych ob|awow
techĺicznych tĺansformatoĺa.

Zgodnle z obolnązlĄacymi wymogami - ĺezystywność nie

nsższa nlż 1x109 C)m przy temPeratuÍze 5O"C;

- napięcie przebicia ĺie njższe nż 35 kV Ptzy temPer^t!fte

otoczeflT
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4.Tĺansformatory olejowe
o mocy większej od
1' }vIVÄ i mniejsze|
lub ĺ wnej 100 NfVÄ
oÍaz naPręcru zÍ|AÍÍl!o-

no\ľym ĺĺewyższym
niź 110 kV.

Pomiaĺ rczy staĺcji izo|acji oĺaz
wskaźnik w Rĺo/Rrs.

Rezystancja Łolacji PÍzy temPeÍatuĺze 30''C w u]rładzie

đoziemnym uzwojer1: o napięciu znamionowym do 40 kV -
nie mniejsza niź 75 ]vlo, a o flapięciu znamionowym wyższym
niź 50 kV - nie mniejsza nż 700 NÍí). RezystanciaŁolacjiw
układzie ĺiędzy uzwojeniami powinna być 5-kĺotnie wyższa
niż w układzie doziemnym. !7skaźnik Rĺo/Rl: nie mĺriejszy niż
1,2 w rlkłzđzie
doziemnym i 1'4 w układzie pomiędzy uzwojeniami.

Po pierwszym ĺoku
eksnloątacii ą nastennie

Pomiar rczy staĺcji uzwoi en. odpowiadające \ ymaganiom przy przyjmowaniu
transformatota do eksploatacii.

Pomiar pĺzekładni. odpowiadające wymaganiom pzy pnyjmowzĺĺu
transformatora do eksploatacii.

Badanie oleju w zakĺesie:

1. klarowności' klarowny,

rzađzlei niż co 3 Lat

2. za:wartości stałych ciał obcych, nie zau'iera stałvch ciał obcych,

3. napięcia przebicia, nie mniejsze niź 40 k\r przy tempeÍaturze 20"C,

4. ĺezystywności, tire ĺiższa ĺ:ż 2x7O9 C)m pzy temperanrrze 50nC,

Rewizja, wymiana oleju i badanie
podobciążeniowego pnełącznll<a
zaczeD w.

Zgodĺĺe z instrukcją seĺrĺisową Co 3 lat lub po 15000

Pi]zełączeí|
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8. Baterie akumulator w
i prostowniki đo zasialia
baterü

1.

2.

J.

4.

5.

6.

7.

Pomiar po jemĺości baterii

Pomiar napięć ogniw

Sprawdzenie połączeíL
wewnątrzbateryjnych (mostk w)

Pomiar g stości elektĺolitu

Pomiar rezystancii Łolacji doziemnej
batedi

Sprawdzenie wsp łpĺacy bateĺii z
prostownikiem

P omiar ĺezy staĺcji'tz olacji doziemne j

obwod w gł wnych i pomocniczych
f'ŕostownika

Nie niższa njlż 80 o/o pojemności znamionowei

Napięđe ogniwa đe powinno się r żnić od wartości
średniej napięć więcei flD 0'03 V

Rezystancja łączĺka nie powinna być większa od
wartości śĺedniej rczystaĺcji łącznik w o więcej niż 30

%

Z go dĺa z wymagaĺiami wytw ĺry baterii

Nie mnielsza niż 0,5 Lil /V i đe mniei niź 10 ktr

ďa całei baterii

Napięcie pracy buforowej zgodĺe zwymagaĺlami
wytw rcy baterü

Rezystancia nie mniejsza n1ż 7 W) /Y ĺapięctz
znamionowego prądu stałego i ĺje njższa nD 500k!

Co ĺok

o Baterie kondensator w do
kompensacji mocy biemej

Pomiar pojemności kondensator w oraz
kontrola r wnomiemego ĺozkładu
poiemności la poszczeg lĺe fazy

R żnica pojemności kondensatoĺa w stosr:ĺku do
waĺtości znamionowej podawanej pÍzez \ľytw fcę nie
pnekracza:.

- 3 % ďa kondensator w o napięciu pow. 1 kV
- 75 % ďa kondensator w o napięciu do 1 kV

R żnica pojemności poszczeg lĺych Íaz bateĺj
kondensatoĺ w w stosunku d'o Íazy o największe
poiemno ści ĺie pĺzekłacza :

- 5% ďa baterii łączoĺych w gu azdę

- 15 '/o d]abateiiłączoĺych w tr ikąt

Po'ĺrymianie uszkodzonych ogniw
lub po snvierdzeniu
nieprawidłowe j pĺacy baterii
W czasie eksploatacji nie żađziei ni
:o 5 lat

10. 1. obwody wt ĺne
układ w elektĺoenerge-

Ęczĺej automatyki

Pomiar rczy st^Í|cii'a olacji obwod w
w staciach i rczdzielniach napowietrznych

Rezystancja Łolacji nie mniejsza ĺlż 7 NE z tyĺn,
że dlakażdego z element w wchodząrych w skład
obwod w nie mniejsza niż 10 M!

'W ramach przeglad w obwod w
gł wnych z tym',że fun-kcjonalność
co roku



zabezpieczeniowej,
z wyjatkiem układ w
mikĺopĺocesorowych z
samokontĺoIą

Sprawdzenie funkc jonalne Zgodnie z ptzyietym PÍogÍamem dzjałaĺla układu
elektĺoenerge ty czĺej automatyki zab ezpieczeĺiow ej

2. Obwodywt rne
układ w pomiarowo -
ruchowych

Pomiar rczy staĺcji aolacjl Rezystaĺrcia Łolacji nie mniejsza niż 1 tVlL , z tym że dla
każdego z element w wchodzących w skład obwod w
nie mniejsza niż 10 i!ĺ!

Nie rzadziej njtz co 5lat

Sorawdzenie DaÍametÍ v/ ruchowvch Dokładność do 2,5'/o

3. Obwody wt rne
układ w rejestruiące

Pomiar rczy staĺcji Łolac1i RezystaÍrcia Ło|acii nie mnie|sza niż 1 N,ĺtr , z tyĺĺ. że d|a

każdego z element w wchodzących w skład obwod w
nie mnieisza niż 10 N,ĺtr

\Y ĺzzie potrzeb,nie żzđziei ĺĺż
5 lat

Sprawdzenie funkcjonalĺe działaĺja l
ÍelestÍac'1

Zgodĺĺe z ptzyjetym pfogÍamem działanja układ w
ĺejestrująrych

4. Obwody wtome
układ w telemechaniki

Pomiaĺ rezy stancji Ł oIac1l Rezystancja ŁolacJi nie mniejsza niż 1 Mtr , z tyĺĺ' że đla
kzżđego z element w wchodząrych w skład obwod w
đe mniejsza niż 10 lvtr

Co 5lat

Spĺawdzenie wartości nastawionych Dokładność do 5 o/o Pny z^síl^Íi|J napięciem
pomocniczym w zakĺesie 0,8 - 1,1 Uno-

Sprawdzenie funkc j onalne Zgodĺĺe z ptzyjętyĺn ProgÍamem đziałanja ukłađ vl
telemechaniki

Nie ĺzadziej ĺ]n taz ĺa rckuzĺając
PoPÍawne zaďzizłaĺie za
sprawdzenie fuĺ_kcjonalne

5. Obwody wt me
u}ład w sterowania

Pomiar rezystancji 'tzolacjí w stacjach

i rozdzielĺiach napowietĺznych podczas
sprawdzania tyPu "Pełne'' i "skĺ cone''

Rezystancja ŁolacJi nie mniejsza niź 1 Nĺtr 
'

z tyĺľ'że ďa każdego z element w wchodzących w
skład obwod w nie mniejsza niż 10 lvĺ!

W ramach przegląd w obwod w
gł wĺych

Spĺawdzenie funkc j onalĺe Zgodnie z ptzyiętym PfogÍamem đziałaĺla układ w
sterowanĺa
i sygnalizacji

Nie zadziei ĺ]z nz ĺa rckuzĺając
PoPf awÍre zađziałaĺie za

sprawdzenie funkc jonalne
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11 1.ochĺona przeciwpoĺa-
żeniowa w elektto-
eneŕgetycznych
rczdzielniach
o napięciu zĺamio-
nowym 110 kV

P omiar Íezy sttÍLcii uziemĺenĺa
Pomiar napięcia nżeĺia
Spĺawdzenie zagrożenia sPowodowanego
wyno szeniem z rczđzielĺ:.j wysokiego
potenciału ziemnozwarciowego

Zgodĺĺe z przepisami w sprawie ochÍony
p ĺz eclsĺp o tażeniowe j P rzy wy zÍL^czaniu napięcia
rażeĺia i sprawdzaniu zagtożenia spowodowanego
wynoszeniem Potenciału dopuszcza się stosowanie
metod obliczeniowych

Nie ĺzadziej niż co 5lat ot^z Po
zmjaĺie warunk w powođuj ących
wzrost prąd w r:ziomowych
ĺozđzielnj

2.Ochrona przeciwpora-
żeĺiowa w elektro-
eneĺgeĘcznych
ĺozdzie]njach
o nzPlęcru
znafluonowym
wyższym od 1 kV,
aninszym niż 110 kV

Pomiar ĺezystancji uziemĺenĺa Zgodnie z przepisami vr sprawie ochrony
ptzeci'wpotzżeđowe j

Nie rzadzie| niż co 5 lat

72. Liĺrie o napięciu
znamionowym do 1 kV

Pomiaĺ napięć i obciążeíl Zgodnle z przepisami w sPra\ľie obciązeÁ prądem
przewod w i kabli

Nie rzadziej niź co 5 lat,
w miarę możIiwości
w czasie największego obitążeĺtz

Sprawdzenie skuteczności działaĺĺa
środk w ochÍonv prz eci'wp o rażeniowe| Zgodnte z pnepisami w sprawie ochrony

pĺzeci'wpotażeniowe j
Nie rzadziej ĺiż co 5 |at

Pomiaĺ rczystaĺcji uziemieĺi ĺoboczych i
ochronnych

13. Instalacje odbiorcze
w budynkach, o napięciu
znamionowym do 1 kV.

Pomiar napięć i obciązeíl Zgodnie z pz,episami w sPÍau/ie obcia3e ' 
prądem

pĺzewod w i kabli
Nie rzadziej ĺĺż co 5lat, w miarę
możLiwości w okĺesie
naiwiększ ego ob ciążeĺĺa

Sprawdzenie skuteczności đziałaĺĺa
środk w ochrony pĺzecjwE'oĺa;żeđowei

Zgodnle z pĺzepisami w sPÍa'/ie ochÍony
przeci'wpotażeniowe!

1. Instalacje na otwaÍtym
powieftzu albo
w pomieszczeniach o
wilgotności względnej ok. 1 00
o/o, o temPet tuze powietrza

Pomiar Íezyst^ncJi uziemieĺi roboczych i
ochĺonnych
Sprawdzenie ciągłości przewod w ochrony
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Pfl' eclwPl oÍ^zeÍrĺowe' wyższej od + 35 C lub o
wyziewach żtących _ ĺĺe
rzadziejnjż co3|ata
Instalacje w pozostałych
pomieszczeniach- nie n adziej
ni co 5lat

Pomiaĺ Íezystaiflcji Łolzcji pĺzewod w
ĺoboczych instalacji

odpowiada!ące wymaganiom pny przyjtnowaĺu
instalacji do eksploatacji

l. Instalacje na otq/artym PowietÍzu
albo w pomieszczeniach o
wilgotnośđ względnej ok. 100 7o,

o temPeratuÍze Powietrza wyższej
od+35Clubowyziewach
żrąc-ych _ ĺie rzađziej ĺlż co 3

l^t^

2. Instalacie w Pozostałych
pomieszczeniach- đe nadziei
ĺĺż co 5lat

U!íÄGÄ: w przypadku
zain stalowani a wyłącznsk w
r żnicowoprądowych można đe
wykon1wać pomiar w rczy staĺc1i
Łolacji.
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ZUCH I AP ,.CHEMAR S.A.

I(ata aktualizacjinr

7.Datawejścia w życíe akuahzacji:

2. P rzy czyĺa akĺn|izacjĺ:

3. Numery punktów IRiESD podlegających aktualizacji:

Operator System u Dystrybucyjnego

4. Nowe btzmienie zakinllzo,uĺanych punktów IRiESD:

ZaĄcznik nt 2

Podpisy

zaNxĺíerdzających

aktwalizacje IRiESD

Aktualna treść

IłstrukE'a Rlchł i E gii Sieci D1ĺłrybuqjĘ
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ZUCH IAP "CHEMAR S.A.

Załącznlknr 3
do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

'\'leu1>el ljenikł 1loduł;łgo - lufu iąlo'ĺ3lil fu'1,1tllil of t))

FoRMULARZ zGŁoszENIA ZMIANY SPRZEDAWCY
DLA oDBIoRCY PRZYŁĄCZoNEGo Do SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

CHENL\R S.Á'

T. DANE WNIOSKODAWCY

Adtes stałego zameldowania / Adtes wnioskodawcy

Operator System u Dystrybucyjnego

,,t,ĺil/W llfl-l

dres koĺespondencýny

2. WNIOSEK DOTYCZY PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
lłĺlclzaj ()ĺJbioĺ.y *' |-l (iĺlspĺ>darslwo ĺlomowc l-l 

"u,l-i,rt 
gĺlspo<Jarczy

O rupa taryfowa stosowana dotychczas

Nazwa i Adtes Punktu Poboľu Eneľgii Elektrycznei

-l

IYĺ PPF* P

3. DANE DoTYCHCZAsowEGo SPRZEDA$í/CY

L

! picnvszy rvyb<ir sprzcdarvcy po pĺzyłączcniu |-l t,rt"jr'y wybór sprzcdawcy

Ix'nnł nlł/ou / Nnncľ|łhłl

C

InthllkqaRllcfu i Ekýýaýi sieti D1stryblqilý

H

yałluieľĺĺ1ollo: #

E M

l'\
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ZUCH I AP "CHEMAR S.A.

oświadczam, że rozwiązanÍe umowy sPÍzedaźy energ'ii ďektrycznei z doýchczasowym sPlzedawcą nastąIri 2 dniem:

- nie wcześniei i]ż 30 / (14) dni od daty oÚzymaĺlja fotmultana pnez oSD
DŁirń Mh!i4. R h

Dniem rczpocŻęcia ĺpruedarży eneÍgii iest następny dzień po dacíe Íozwłiązania
dotychczasowei umowy spÍzedažy e neÍgii elektrycznei.

4. DA}TE NOWEGO SPRZEDAWCY

Umowa SpzedaĘEnergii

DĘeń hĺieil4ł Rok guwia laolx

operator Systemu ĘbucyJnego

I wskazany jaknżei

Niniýĺryn pofuiedrynfl prawd{uość {o 4ycb dałEcb. Za nie4godność darych ę stanenJakjąryn, klira nofu nieć u,pl1u na poprauność ygłosąenia unioĺkĺł
1nia47 ętrydawq oraąrynikh ątego konłekuenfc lliory całkonłitą odpoluiedĘatność, co potvierĺl7am ałałnoręąryn podpisen.
|X/ynżam(y) zgodę na pĺzetwaĺzanie danych osobowych do celów ĺea|izacjizmnly sptzedawcy energii e|ektrycznei,zgodnie z ustawą o ochĺonie
danych osobowych.

f.k"""n.Bo pośrednio Poptzez spĺzedawcę pkt. 4

IlotĺclĘi obj4j lmĺq (",p,?pdhl
gfr ohnl oboúqzunia WoýJj.d h]nr'ł ilłoh) hl)

plarorrn fuą|.4lłi. euąli l,klYb

* Pĺoszę podać jeśli jest się rv posiadĺđu rych danych

lalkllypoĺł1is lVuiotkoĺIan,gl (odbioly) qlclrypodpis lvlioskodaly (Nonago Sprydal,ý

InstrukqaRlchłiEkĺplo D1łrybryjnę1'

ąalwienlgono: á
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