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WNIOSEK 
o zatwierdzenie Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej 

 
 
Unihut S.A działając na podstawie art. 9g ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w związku z art. 104 k.p.a. 
wnosi o: 
 
1. zatwierdzenie opracowanej przez Unihut S.A Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej składającej się z następujących części: 

a) IRiESD – Część ogólna, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego wniosku, 
b) IRiESD – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego wniosku, 
c) IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego 
wniosku; 

2. określenie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w decyzji zatwierdzającej 
IRiESD terminu, od którego instrukcja ta będzie obowiązywała: 

a) od dnia 1 września 2013 r. lub, 
b) od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego jaki Prezes Urzędu Regulacji 

Energetyki uzna za stosowny, rozpoczynającego się nie wcześniej niż po 
upływie 30 dni od dnia wydania decyzji . 

 
 



 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Operator systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego (dalej „OSD”), zgodnie z art. 
9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą – Prawo energetyczne” – ma obowiązek 
opracowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (zwanej dalej 
„IRiESD”). Ponadto, zgodnie z art. 9g ust. 8 tej ustawy operator systemu 
dystrybucyjnego, w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej instrukcji, o której 
mowa w ust. 7, przedkłada Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia, w 
drodze decyzji, instrukcję wraz z informacją o zgłoszonych przez użytkowników 
systemu uwagach oraz sposobie ich uwzględnienia. Operator zamieszcza te dokumenty 
na swojej stronie internetowej. 
 
Unihut S.A decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr 
DRE-4711-170(16)/2010/2013/9106/BT  został wyznaczony operatorem systemu 
dystrybucyjnego na obszarze określonym w tej decyzji na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 
grudnia 2013 r. 
 
OSD wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne 
opracował projekt IRiESD obejmujący następujące części: 

a) IRiESD – Część ogólna, 
b) IRiESD – Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania 

rozwoju sieci,  
c) IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie 

ograniczeniami systemowymi. 
Wyżej wymienione części instrukcji stanowią łącznie opracowaną przez operatora 
systemu dystrybucyjnego IRiESD. 
 
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne OSD 
poddał opracowany projekt IRiESD procesowi konsultacji z użytkownikami systemu 
poprzez opublikowanie w dniu 5 czerwca 2013 r. opracowanego projektu IRiESD na 
swojej stronie internetowej pod adresem www.unihut.pl wraz ze stosownym w tym 
zakresie komunikatem OSD określającym miejsce i termin zgłaszania uwag oraz okres 
przewidziany na konsultacje.  
 
Dodatkowo OSD przesłał  Komunikat do wszystkich użytkowników systemu (odbiorców 
i OSDn)  w formie papierowej lub e;mail. 
Konsultacje projektu IRiESD z użytkownikami systemu zakończono w dniu 
21.06.2013 r. W okresie przewidzianym na konsultacje użytkownicy systemu  nie 
zgłosili uwag do treści projektu IRiESD . Wobec tego Unihut S.A przedkłada 
projekt IRiESD w formie w jakiej został opublikowany na stronie www.unihut.pl w 
dniu 5.06.2013 r. 
 
Ponadto Unihut S.A informuje, że dokumenty stanowiące załączniki nr 1 –4 do 
niniejszego wniosku zostaną opublikowane na stronie internetowej OSD pod adresem 



www.unihut.pl w dniu 3.07.2013 r. Wraz z publikacją przedmiotowych dokumentów 
OSD opublikuje komunikat, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego Wniosku  
 
Ustawa – Prawo energetyczne nie normuje sposobu określenia daty, od której IRiESD 
powinna obowiązywać. Niemniej w opinii Unihut S.A zasadne jest pozostawienie 
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki określenie daty, od której opracowana przez 
operatora systemu dystrybucyjnego IRiESD powinna zacząć obowiązywać. Ma to 
związek z zapewnieniem spójności obowiązywania zasad funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego. Ponadto istotne jest, aby wejście w życie IRiESD uwzględniało 
okres potrzebny na wdrożenie określonych w niej zasad, biorąc pod uwagę między 
innymi zasady funkcjonowania rynku bilansującego, w tym dekadowy tryb rozliczeń 
tego segmentu rynku. W związku z powyższym Unihut S.A proponuje, aby datą wejścia 
w życie IRiESD był dzień określony w pkt 2 lit. a niniejszego wniosku lub pierwszy dzień 
miesiąca kalendarzowego, jaki Prezes Urzędu Regulacji Energetyki uzna za stosowny, 
rozpoczynający się nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia wydania decyzji. 
 
Zważywszy powyższe okoliczności Unihut S.A wnosi jak na wstępie.  
 
 

Podpis(y) osoby upoważnionej do 
reprezentowania OSD 

 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
 
Załącznik nr 1: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Część ogólna,  
 
Załącznik nr 2: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Warunki 
korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci, 
 
Załącznik nr 3: Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie 
systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, 
 
Załącznik nr 4: Raport OSD z konsultacji dotyczących Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej, 
 
Załącznik nr 5: Komunikat OSD o przedłożeniu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 
Dystrybucyjnej do zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, 
 
Załącznik nr 6: Dowód uiszczenia opłaty skarbowej od wniosku w wysokości 10 zł, 
 
Załącznik nr 7: Odpis z KRS Unihut S.A. 


