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Komunikat
Synthos Dwory Sp. z 0.0. w sprawie procesu konsultacji projektu
Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

innovations
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z m a 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U.2006.89.625 j.t. z ~ h
zm.).opracowal projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucy~nej(IRiESDn).

2.

kwietnia zostal zamieszczonv na stronie internetowei Svnthos Dwory
Projekt IRiESDn w dnit
Sp. z 0.0. pod adresem:
http://www.s~thosmou~.com/Dl/dwory/ener~etvka~dystrvbuca-ener~i-elektwczn~.
Projekt IRiESDn obejmuje nastqpujqce czqsci:
1. IRiESDn - CzqK ogdlna - czqiC IRiESDn okreilajqca informacje o OSDn, w d i opracowania
i stosowania IRiESDn, zakres przedmiotowy i podmiotowy IRiESDn, tryb wchodzenia w iycie, tryb dokonywania i wprowadzania zmian IRiESDn, informacje o sposobie wsp6lpracy z OSP oraz wyjainienie
skrot6w i pojqc uzytych we wszystkich czqsciach IRiESDn,
2. IRiESDn - Warunki konystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci czqsC IRIESD~okreilajqca szczeg~owewarunki korzystania z sieci elektroenergetycnych przez uzytkownikow systemu oraz warunki i sposob prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju tych
sieci,
3. IRiESDn - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarzqdzanie ograniczeniami systemowymi
czeic IRiESDn dotyczqca bilansowania systemu i zarzqhma ograniczeniami systemowymi.

-

Synthos Dwory Sp. z 0.0. publikujqc na ww. stronie internetowej projekt Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej niniejszym informuje o publicznym do niego dostqpie oraz rownoczeknie poddaje
przedmiotowy projekt IRiESDn procesowi konsultacji z uzytkownikami systemu, zgodnie z art. 9g ust.
2 ustawy Prawo energetyczne.

W zwi*

z powyzszym Synthos Dwory Sp. z 0.0. zwraca siq z prosbq o przesylanie uwag dotyczqcych poszczegolnych cqici projektu IRiESDn w terminie do dnia 2s. kwietnia 201 1 roku:
na adres poczty elektronicznej: dystrybucja@synthosgroup.com, lub
faksem pod numer: 33 847 27 01.
Synthos Dwory Sp. z 0.0. prosi o zgiaszame uwag ao poszczegolnych cqsci projektu IRiESDn
na Formularzach zgloszeniowych, ktore sq dostqpne na stronie internetowej:
~~~,://www.s~thos~ouv.comll>l/dwonr/ener~;etvka~d~strvbucia-energ;ii-elektrv~ei.
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