
Karta aktualizacji nr 1/2015 
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Zakładu Usług Technicznych Sp. z o.o. 

 
 
Data przygotowania: 17.08.2015 
 
Przedmiot zmian: wprowadzenie zmian wynikających z zmiany ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013r. poz. 984). Zgodnie z przepisami tej ustawy a art. 9g ustawy 
Prawo energetyczne dodany został przepis ust. 8a, zgodnie z którym przepisu art. 9g ust. 8 ustawy – 
Prawo energetyczne (określającego  obowiązek operatora sytemu dystrybucyjnego przedłożenia do 
zatwierdzenia IRiESD ) nie stosuje się do instrukcji opracowanej przez operatora, o którym mowa w 
art. 9d ust. 7 ustawy. ZUT Sp. z o.o. spełnia wymagania o których mowa w art. 9d ust. 7 ustawy – 
Prawo energetyczne. Zakres amin dotyczy punktów I.12,  
Planowany termin zmian 3.09.2015 
 
Specyfikacja zmian wprowadzanych kartą aktualizacji nr 1/2015: 
 
Zmianie ulegają następujące punktu Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sytemu Dystrybucyjnego: 
 
Pkt.  I.12 otrzymuje brzmienie: 
I.12. Data wejście w życie IRiESD lub jej zmian jest wpisywana na jej stronie tytułowej lub stronie 

tytułowej Karty aktualizacji 
 
Pkt.  I.13 otrzymuje brzmienie: 
I.13. W zależności od potrzeb, ZUT Sp. z o.o. przeprowadza aktualizację IRiESD. W szczególności 

aktualizacja jest dokonywana przy zmianie wymagań wynikających z przepisów prawa.    
 
Pkt.  I.14 otrzymuje brzmienie: 
I.14. Zamiana IRiESD jest dokonywana  poprzez wydanie nowej IRiESD albo przez wydanie Karty 

aktualizacji obowiązującej IRiESD. Każda zmiana IRiESD jest poprzedzona procesem konsultacji z 
użytkownikami systemu.  Karty aktualizacji stanowią integralną część IRiESD.  

 
Pkt.  I.16 otrzymuje brzmienie: 
I.16. Proces wprowadzania zmian IRiESD jest przeprowadzany według następującego trybu: 

a) ZUT Sp. z o.o. opracowuje projekt nowej IRiESD albo projekt Karty aktualizacji i publikuje go na 
swojej stronie internetowej, 

b) wraz z projektem nowej IRiESD albo projektem Karty aktualizacji, ZUT Sp. z o.o. publikuje na 
swojej stroni internetowej komunikat, informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji zmian 
IRiESD, miejscu i sposobie nadsyłania uwag oraz okresie przewidzianym na konsultacje. 

 
Pkt.  I.18 otrzymuje brzmienie: 
I.18  Po zakończeniu okresu przewidzianego na konsultacje ZUT Sp.  z o.o..  

a)  dokonuje analizy otrzymanych uwag,  
b)  w opracowywanej nowej wersji IRiESD albo Karty aktualizacji, uwzględnia w uzasadnionym 

zakresie zgłoszone uwagi,  
c)  opracowuje Raport z procesu konsultacji, zawierający zestawienie  otrzymanych uwag oraz 

informacje o sposobie ich uwzględnienia,  
d)  publikuje na swojej stronie internetowej IRiESD albo Kartę aktualizacji wraz z informacja o 

dacie wejścia w życie zmian IRiESD, oraz udostępnia do publicznego wglądu w swojej 
siedzibie. 

 
 



Pkt.  I.19 otrzymuje brzmienie: 
I.19. IRiESD lub Kartę aktualizacji oraz Raport z procesu konsultacji, zawierający zestawienie 

otrzymanych uwag  oraz informacje o sposobie ich uwzględnienia, ZUT Sp. z o.o publikuje na  
swojej stronie internetowej.   

 
Pkt.  I.20 otrzymuje brzmienie: 

I.20 Użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, których urządzenia, instalacje lub sieci są przyłączone do 
sieci ZUT Sp. z o.o. lub korzystający z usług świadczonych przez ZUT Sp. z o.o. , są obowiązani 
stosować się do warunków i wymagań oraz procedur postępowania i wymiany informacji 
określonych w niniejszej IRiESD. IRiESD stanowi część umowy o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej lub umowy kompleksowej. 

 


