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DECYZJA

Na podstawie art 9g ust 8 oraz art 23 ust 2 pkt 8 w zwi~zku z art 30 ust 1 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z pó~n. zm) oraz art 104
i art 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postçpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267),
-

-

P0

rozpatrzeniu wniosku

TAURON Dystrybucja SA.,
z siedzibq w Krakowie, ul. Jasnogorska 11,
o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu I Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zawartego w pi~mie z dnia
23 wrze~nia 2013 r., znak: TD/DH/DHU/2013-09-23/0000001,
postanawiam
1. zatwierdzié Instrukcjç Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, stanowi~cq zal4cznik nr 1 do
niniejszej decyzji,
2. stwierdzit wyga~niecie nastçpujqcych decyzji Prezesa Urzçdu Regulacji Energetyki, w zwiqzku
z ich bezprzedmiotowoki4:
1) decyzja z dnia 21 maja 2008 r., znak: DPK-7110-39(9)/2008/MiKo, o zatwierdzeniu
lnstrukcji Ruchu I Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej w czçki dotycz~cej bilansowania
systemu dystrybucyjnego i zarz~dzania ograniczeniami systemowymi ENION S.A.
z pó±n. zm.,
2) decyzja z dnia 6 czerwca 2008 r., znak: DPK-7110-21(19)/2007/2008/MiKo,
o zatwierdzeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sled Dystrybucyjnej w czçki
dotycz4cej bilansowania systemu dystrybucyjnego I zarz~dzania ograniczeniami
systemowymi EnergiaPro S.A. z poin. zm.,
3) decyzja z dnia 23 Iipca 2008 r, znak: z DPK-7110-47(9)/2008/
lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sled Dystrybucyjnej w czç~ci do
systemu dystrybucyjnego I zarzqdzania ograniczeniami sy
Dystrybucja GZE S.A. z póin. zm.
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Pismem z dnia 23 wrze~nia 2013 r., znak: TD/DH/DHU/2013-09-23/0000001,
przedsiçbiorstwo energetyczne TAURON Dystrybucja S.A. (zwane dalej: JITAURON Dystrybucja”)
wyst4pilo do Prezesa Urzçdu Regulacji Energetyki (zwanego dalej: ,,Prezesem URE”)
z wnioskiem o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu I Eksploatacji Sled Dystrybucyjnej (zwanej dalej:
,,IRiESD’9.
Do wniosku dolqczono takie raport z procesu konsultacji projektu IRIESD z u±ytkownikami
systemu, uwagi zgtoszone przez tych u±ytkowników oraz informacjç o sposobie uwzglçdnienia
tych uwag przez TAURON Dystrybucja.
Pismem z dnia 28 paidziernika 2013 r., znak: DRR-4321-57(2)/2013/KSm, Prezes URE
wezwat TAURON Dystrybucja do dokonania korekt I uzupelnieñ w zto±onym wniosku.
Wezwanie to nie zostato w petni uwzglçdnione przez TAURON Dystrybucja (pismo z dnia 18
Jistopada 2013 r., znak: TD/DH/DHU/2013-11-18/0000003).
W zwiqzku z powylszym pismem z dnia 28 listopada 2013 r., znak: DRR-432157(4)/2013/KSm, Prezes URE ponownie wezwal TAURON Dystrybucja do dokonania korekt
i uzupetnien w projekcie IR1ESD. W odpowiedzi (pismo z dnia 6 grudnia 2013 r.) TAURON
dystrybucja przeslala IRiESDI w ktOrej uwzglçdniono wszystkie uwagi.
P0 przeprowadzeniu analizy zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego Prezes
URE uznat, le zachodz~ przestanki zatwierdzenia IR1ESD.
Obowiqzek opracowania przez operatora systemu dystrybucyjnego instrukcji ruchu
i ekspioatacji sled dystrybucyjnej wynika z art. 9g ust. 1 ustawy Prawo energetyczne.
Jednocze~nie zgodnie z art. 9g ust. 2 tej ustawy operator systemu dystrybucyjnego informuje
ulytkownikOw systemu, w formie pisemnej lub za pornocq innego ~rodka komunikowania
przyjçtego przez operatora systemu, o publicznym dostçpie do projektu instrukcji lub jej zmian
oraz o molIiwo~ci zgtaszania uwag, okre~laffic miejsce I termin ich zglaszania, nie krótszy nil 14
dni od dnia udostçpnienia projektu instrukcji lub jej zmian.
-

Wypelniaj4c obowiqzek okre~Iony wart. 9g ust. li 2 ustawy Prawo energetyczne TAURON
Dystrybucja opracowala projekt IR1ESD oraz poinformowala u±ytkowników systemu
dystrybucyjnego, poprzez umieszczony na stronie internetowej komunikat z dnia 26 Iipca
2013 r., o publicznym dostçpie do projektu IRiESD oraz o mo±Iiwo~ci zglaszania uwag do tego
projektu. Proces konsultacji projektu rozpocz~l sic w dniu 26 Iipca 2013 r. a zakoñczyl w dniu
14 sierpnia 2013 r.
-

Po przeprowadzeniu analizy zgromadzonych uwag i opracowaniu nowego projektu IRiESD
TAURON Dystrybucja stosownie do art. 9g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne przedto±yta do
zatwierdzenia ten projekt
—

Nastçpniè zgodnie z art. 9g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne zamie~cita na swojej stronie
internetowej przedlo±onq do zatwierdzenia IR1ESD wraz z informacjq o zgtoszonych •rzez
u±ytkowników systemu uwagach do projektu IRiESD i o sposobie ich uwzglçdnieni ~ EG Ut
—
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W tre~ci IRIESD zostaty zamieszczone wszystkie elementy, o ktOrych mo
;~ 9~iL~4
ustawy Prawo energetyczne, tj. postanowienia okre≤Iaj~ce szczególowe w~
E~ko ~
z tych sieci przez ulytkowników systemu oraz warunki i sposôb p ow~ d~. ~
eks~1oatacji I planowania rozwoju tych sieci, w szczególnoki dotycz4ce:
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1) przyl~czania urz~dzeñ wytwórczych, sled dystrybucyjnych, urzqdzeñ odbiorców
koñcowych, pol4czeñ miçdzysystemowych oraz linli bezpo~rednich;
2) wymagañ technicznych dia urz4dzen, instalacji I sled wraz z niezbçdn4 infrastruktur4
pomocniczq;
3) kryteriOw bezpieczeñstwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, w tym
uzgadniania planów, o których mowa w art. 9c ust. 2 pkt 13;
4) wspólpracy miçdzy operatorami systemów elektroenergetycznych, w tym w zakresie
koordynowanej sled 110 kV I niezbçdnego ukiadu potqczeñ sled oraz zakresu, sposobu
I harmonogramu przekazywania informacji;
5) przekazywania informacji pomiçdzy przedsiçbiorstwami energetycznymi oraz pomiçdzy
przedsiçbiorstwami energetycznymi a odbiorcami;
6) parametrów jakokiowych energil elektrycznej i standardôw jako~ciowych obsiugi
u±ytkowników systemu;
7) wymagañ w zakresie bezpieczenstwa pracy sieci elektroenergetycznej I warunków, jakie
musz~ zostaë spetnione dia jego utrzymania;
8) wska~ników charakteryzuj4cych jako~ã I niezawodno~t dostaw energil elektrycznej oraz
bezpieczeñstwa pracy sled elektroenergetycznej.
Jednocze~nie stosownie do art. 9g ust. Sa ustawy Prawo energetyczne IR1ESD zawiera
standardowe profile zu~ydia wykorzystywane w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania
energii elektrycznej Wa odbiorców o mocy umownej nie wiçkszej ni± 40 kW.
—

W czçki dotycz~cej bilansowania systemu I zarz~dzania ograniczeniami systemowymi
okre~lone zostaly m.in. zasady wyznaczania, przekazywania i udostçpniania danych
pomiarowych oraz uwzglçdnione zostaly warunki I tryb zmiany sprzedawcy energii
eiektrycznej.
Dodatkowo w IR1ESD okre~1one zostaly zasady postçpowania w przypadkach nie
rozpoczçdia Jub zaprzestania ~wiadczenia us~ugi kompleksowej przez wybranego sprzedawcç
energii elektrycznej odbiorcy w gospodarstwie domowym przyt4czonym do sled
elektroenergetycznej o napiçdiu do 1 kV (rezerwowa usluga kompleksowa). Postanowienia te
pozwolq zabezpieczyé odbiorców przed skutkami nagtego zaprzestania sprzeda±y energil
elektrycznej przez wybranego sprzedawcç I zapewniq kontynuacjç dostarczania.
Stosownie do art. 9g ust. 5 ustawy Prawo energetyczne TAURON Dystrybucja uwzglçdnita
w przedlo~onej do zatwierdzenia IRIESD wymagania okre~1one w opracowanej przez operatora
systemu przesylowego instrukcji ruchu I eksploatacji sled przesytowej.
—

Po dokonaniu oceny sposobu uwzglçdnienia przez TAURON Dystrybucja uwag zgioszonych
przez u±ytkowników systemu nale±y stwierdziã, ±e uwagi te zostaly uwzglçdnione w takim
zakresie, w jakim by~o to mo~liwe, bior4c pod uwagç zgodno≤t IR1ESD z przepisami prawa I jej
funkcjonalno~ë.
IR1ESD wchodzi w ±ycie z dniem okre~Ionym na stronie tytutowej tej instrukcji, tj. z dniem
1 stycznia 2014 r.
Zgodnie z art 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postçpowania administracyjnego organ administracji
publicznej, który wydat decyzjç w pierwszej instanqi, stwierdza jej wyga~niçdie, j~ I
stata sic bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaániçdia takiej decyzji nakazuje •ç~e~ •
albo gdy le±y to w interesie spotecznym lub w interesie strony.
v
Nale~y stwierdziã, ±e decyzje: z dnia 21 maja 2008 r., znak: DPK-7110
z pó±n. zm., z dnia 6 czerwca 2008 r., znak: DPK-7110-21(19)/2007/2008
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z dnia 23 lipca 2008r., znak: z DPK-7110-47(9)/2008/AP, z póin. zm. staty sic bezprzedmiotowe
co stanowi przeslankç stwierdzenia ich wyga~niçcia w my~l art. 162 § 1 pkt 1 Kpa.
Majqc powy±sze na wzglçdzie, postanowitem orzec jak w sentencji.

Zat~cznik nr 1: lnstrukcja Ruchu i Eksp}oatacji Sled Dystrybucyjnej

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do S~du Okrçgowego w Warszawie S4du
Ochrony Konkurencji I Konsumentów, za moim po~rednictwem, w terminie
dwutygodniowym od dnia jej dorçczenia (art. 30 ust. 2 I 3 ustawy Prawo energetyczne
oraz art. 47946 pkt 1 I art. 47947 § 1 Kodeksu postçpowania cywilnego). Odwolanie nalety
przestaé na adres Urzçdu Regulacji Energetyki, ul. Al. jerozolimskie 181, 02-222
Warszawa.
2. Odwotanie od decyzji powinno czynié zado~ wymaganiom przepisanym dia pisma
procesowego oraz zawieraé oznaczenie zaskar±onej decyzji .1 warto≤ci przediniotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiçzte ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak±e zawiera~
wniosek 0 uchylenie albo zmianç decyzji w cato~ci lub czç~c
c~7@T . eksu
postçpowania cywilnego).
—
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Zgodnie z art 1 ust 1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 16
listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r
poz. 1282 z pO±n. zm.) w 2w. z treki~ cz. I pkts3
zat4cznika do tej ustawy
— ufszczono op!atç skarbowq w wysoko~ci 102!
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Otrzymule:
1. TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
3 1-358 Krakow
2.a/a

