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h, .Adres przyłączanego obiektu: pl Wo|nosci7-8
45-018 Opole

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o okreslenie warunkow przyłączenia w dniu: 2015-12-21.
Odpowiadając na wniosek z dnia 2015-12-21 informujemy, ze zapewniamy przyłączenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1,.25,0 kW (wzrost z 13,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej,

tla ponizszych warunkach.

lA. Wymagania techniczne - przyłącze 1
'1 MJejsce przyłaczenla,. złącze kab|owe nN ZK-144
2 a) Mie;sce dostarczania energii elektryczne1, zaciski podstaw bezpiecznikowych w kierunku

w.I z. budynku w złączu kablowym
b) M iej sce rozgr aniczen ia włas n oś ci urządzen elektroenergetycz n ych : j,w.

3. Przyłączenie obiektu do sieciwymaga:
3 1 Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez Tauron

Dystrybucja:
a) zasilanieistniejące,
3.2 w zakresie przyłączany ch urządzen, i n sta l acj i Wn ios kod awcy :

a) zasilanie obiektu wykonac z wewnętrznej linii zasilającej budynku, po dostosowaniu jej do
zwiększonego poboru mocy,

b) wykonac własnym kosztem i staraniem sieć i instalację elektryczną w obiekcie
(nieruchomości) i zasilającą obiekt od miejsca dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami Przedsiębiorstwa
Energetycznego,

c) opracować dokumentację techniczną, którą w zakresie schematu jednokreskowego nalezy
uzgodnic z Wydziałem Przyłączeń Opole przed przystąpieniem do wykonawstwa,

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:

a) rodzaj układu: 3-fazowy bezpośredni
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w miejscu ogolnodostępnym,
c) dla podłączenia układu pomiarowego dla przewodów o przekroju 4 mmz należy stosować

przewody typu DY dla większych przekroi stosowac przewody typu LgY,
5, Zabezpieczenia głowne przedlicznikowe:
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a) prąd znamionowy: 40A
b) rodzaj: bezpiecznik topikowy.
c) lokalizacja: szafka pomiarowa w miejscu ogolnodostępnym,

6. Do obliczeń przyjąó,.
_ dla doboru aparatury 0,4 kV spodziewaną wańośc prądu zwarcia w miejscu przyłączenia

przyjąc wg obliczeń, jednak nie mniej niz 6 kA.

- st. transf. PZU S-1066, transf. 630 kVA , linia kabl. 240 AL,-40m,
7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej: tg g s 0,4,

8. Siec pracuje w układzie: 0,4 kV - TN-C
ll. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania pzerw:

a) czas tnruania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczający.
. dla przerwy planowanej - 16 godz.,
. przerwy nieplanowane1-24 godz,,

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasów trwania przerw
jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych przeru w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczan ia, n ie przekra czający,,
o przerw płanowanych - 35 godz
. przerw niep|anowanych - 48 godz

lll. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.
W pzypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin wazności niniejszych warunkow przyłączenia
wydłuza się na okres wazności umowy o przyłączenie.

lV, lnformacje dodatkowe
1 lnstalację pzyłaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności urządzen

elektroenergetycznych Wnioskodawca winien wykonac we własnym zakresie, zgodnie
z obowiazującymi przepisami i normami,

Wykaz dokumentow wymaganych przy zgłoszeniu gotowości obiektu do przyłączenia do sieci
rozdzielczej,.
a) zgłoszenle gotowości instalacji do przyłączenia na wzorze ,,Zl" , klory w części dotyczącej

złozenia oświadczenia o stanie technicznym insta|acji winien byc potwierdzony przez osobę
posladajaca od powiedn ie u prawn ienia,

bj odpis technicznych warunkow przyłączenia (kserokopia )

c ) uzg od n rony przez Wy dział P rzyłaczeń opole schemat .1ednokreskowy,
2 Pzyłacza.e przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzac do sieci lub instalacji innych

cdblcrcow zakłoceń o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, określone w przepisach (np, wahania
naprecia lub odkształcenia jego przebiegu)

3 Dopuszczalny poziom zmienności parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byc zgodne z aktualnie
obowiązulącymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 mĄa 2007r.
w sprawie szczegołowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz. U z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pożn. zm.).
Tauron Dystrybucja SA zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do
miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wcześniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednotity Dz. U. z 2012r. poz, 1059 wraz z póżniejszymi zmianami i

rozporządzeniamiwykonawczymi), zwanej dalej ustawą,,Prawo Energetyczne".
Na cały zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanie
i uzgodnienie zOSD:dokumentacji technicznej i prawnej, jezeliwymaga tego ust, Prawo budowlane
Przed przystąpieniem do projektowania, szczegoły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia
projektant winien uzgodnić z Wydziałem Przyłączeń Opole.
Określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzeruvowej dostawy
energii elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopaIrzyc we
własne, nieza|eżne żrodło energii, podłączone w sposob uniemozliwiający podanie napięcia do
sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
określonych w ustawie Prawo energetyczne.
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9. W PrzYPadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi,
Wnioskodawca winien zwrocic się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunkow
przebudowy ty ch urządzeń.

10.Tauron DYstrYbucja SA oświadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków przyłączenia i'po wykonaniu niezbędnych
urządzeń elektroenergetycznych, których realizaĄa nastąpi na podstawie zawartej między stionómi
umowY o PrzYłączenie * zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadacń okieślonych we
właŚciwYch Przepisach, Niniejsze oświadczenie jest oświadczeniem, o ktorym mowa w art. 7 ust,
14 ustawY Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. lJ. z2013 r., poz. 14Ogwrazzpoźniejszymi zmianami) iwinno byc
traktowane jako pzyrzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktÓrej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z poźniejszymi zmianami),

11.Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosic pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat prądotworczy
oraz uzgodniĆ warunki połączenia agregatu z zasllaną instalacją. PoĘcz-enió to winno byó
wYkonane w sposob wykluczający pracę równoległą agregatu Ż siecią dystrybucyjn ą orŹz
mozliwość podania napięcia na siec dystrybucyjną.

12.WYmagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON
DYstrYbucja S A. ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej
www. ta u ron-dvstry b u c I a. pl

w załączeniu przesyłamy informacje dla zawarcia umowy o przyłączenie.

Pzygotował: Kolbusz Wojciech
Grupa: O03R02

Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Opole lWydziałPrzyłączeń
45-047 Opole, ul. ul. Ludwika Waryńskiego 1

Załączniki:
Zał. Nr 1 - informacja dla zawarcia umowy o pzyłączenie

K/o:
1 xOMP

Amold Bolcek

s,A.
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|NFORMACJE DLA ZAWARC|A UMOWY O PRZYŁĄCZENIE
, 1, Rozpoczęcie prac.celem przyłączenia obiektu do sieci nastąpi po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci.W celu zawarcia UmowY o PrzYłączenie należy wypełnic ,wńrsuk o zawarcielzmianę umowy o przyłączenie

::":,ff!i1.-'gH"J,*"',''.'.'?',,?"gniosek),ktÓryóosffivńśi.""t."ieinterneńw"iM
2, Wniosek naleŻY złoŻYĆ w Punkcie obsługi ,Klienta lub przesłac za pośrednictwem poczty naadres
^ korespondencyjny wskazany na warunkach przyłączenia.
3, W PrzYPadku złozeniaWniosku Przez osobę ftzyczną,.bezwzględnie powinny być podane następujące dane:lmię, Nazwisko, DowÓd tozsamości, nores, Aores'roie.pói"ncyjny, osoba upowazniona do zawarciaumowy o PrzYłączenie (ezeli PodPis będzie składał reprezentant/pełnomocnik). W przypadku złozeniaWniosku Przez osobę Prawną bezwzględnie po*innv ove ,vp"łnion" pola: Nazwa firmy, Nlp, REGoN, Adres,Adres koresPondencYjnY, osoba u[oważniona aó zŹwarci,i umowy o przyłączenie (.;ezeli podpis będzieskładał reprezentant/pełnomocnik).
4, \N PrzYPadku wskazania osobY uPowaznionej do zawarcia Umowy o przyłączenie (reprezentanta lubPełnomocnika) bezwzględnie powinny byc. podane dń ;r;;y upowaznionej do udzielania i otrzymywaniainformacji dotYczącYch realizacji przóońiotu y1o*y, 1rię, ŃIlwisr,o, (w przypadku osob prawnych NazwafirmY), Adres koresPondencYjny'oraz nr telefonu. Dodatkowo na]ezy bołą|zye do wniosku dokumentyz zakresem pełnomocn ictw i uprawn|eń reprezentantów (pełnomocnictwa),5, We Wniosku naleŻY bezwzględnie Podać znak Y:l:.:*:i pzyłątcze.nia i datę lub w przypadku zmianyumowyo przyłączenie nalezy podac numer zmienlane1 umowy o przyłączenie.6, Do Wniosku naleŻY dołączYc.aktualny tytuł prawny do'kozystania z obiektu. Za dokument potwierdzający tytułPraWnY do korzYstania z obiektu uznale się m iń.: oopis'z [sięgi wieczystej ,,,ióru"ńórnosci, akt własności,umowę uŻYczenia, umowę najmu, umowę,dŻierzawy tu'o inny ooriment Óka;uj;c' pr-"*o wnioskodawcy dokorzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu' ww. oorumenty nalezy złożyć w formie kserokopiipotwierdzonej za zgodnośc z oryginałem przez Przyłączany Podmiot,7, Do Wniosku nalezY dodatkowo dołączyc w zależności od potrzeb następu]ące załączniki:. aktualny odpis z Krajowego Re,lestru Sądowego,o aktualny wypis z Evlidenc,li działaIności gospo-darcze1,

' fiTŁ::trJf,:'jłil§?fi,Zostac 
ułatwiony iprzyspieszonY, w przYpadku dostarczenia dodatkowo, nizej

a) koPii aktualnej maPY zasadniczej Iub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnegoikańograficznego dla trasY linii do miejsci'pzyłączenia' jolieci nN, pozyskaną z państwowych zasobówgeodezYjnYch lub kańograficznych nie 
'wóześniej 

niż 
- 
3 miesiącó pr.JJ -Joopisaniem 

umowyo przvłączenie,
b) wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z mapy ewidencyjnej gruntów dla jak wyzej,c) Protokołu uzgodnień z właŚcicielami 

^- ^użylkownikami- 
gruntów (zgody ,Ź rlx"tirrqę projektowanychuządzen - druk TAURoN Dystrybucja S.A. 

'dostępnv 
* xJ.Jvr wyoźialó łrzyłąJeij

Dostarczen je dokumentów z podpunktów a) = c) nie jóst obligatoryjne.
WYjątek stanowią PzYłączenia PlacÓw budowy, kiejy to inw-estoi (P.rzyłączany podmiot) powinien dostarczyckserokoPię decYzli o Pozwoleniu na budowę lio złozye pisemne oswiadczenie, ze nie jest ona wymagana.9, Po sPrawdzeniu komPletności Wniosku, 

, Umowa' o pr.!łą.i"nie zostanie przygotowana i pzekazanapzyłączanemu podmiotowi, w sposób zgodny z deularacląźłoioną * pkt 5 wniosku.
10. lnformujemy ponadto, ze dla mocy przyłĄczeniowej P =2Ś,b kW (wzrost z Pi = 13,0 kW) szacowana wysokoścoPłatY zaPrzYłączenie wYnosi 72Ó,84zł netto, wyzńa".on" *"ołJg obowiązującybn i"ŚJ kalkulacji opłaty zaprzyłączenie zawańych w Taryfie, Do ww, kwoty zostanie ooliczóny podatek VAT wg obowiązującej stawki.WYsokoŚc oPłatY, za. PrzYłączenie ulegnie..zmianie, jezeli w dniu przygoto*rni" Umowy o przyłączenieobowiązywac będą inne zasady lub s]tawki opłat za irzi.vłącinie, określone w Taryfie aktualnej w dniuprzygotowania tej Umowy.
11,Przewidywany termin realizaĄi umowy o ?r.ył^ąlrelie moźe wynieśc do ,l8 miesięcy od dnia podpisaniaumowy o PrzYłączenie Przez Przedstawiciela OSD. Termin realiŹacji yr9*y o przyłąĆŹenle uzależniony jestod zakresu Prac jaki jest niezbędny do zrealizowania cele. poyąc."ni" obiektu do sieci.
12, lnformacje dodatkowe, w zakresie zawierania umów o pizyiączente, mozna uzyskac w kazdym punkcieObsługi Klienta TAURON Obsługa Klienta Sp. z o,o.
13, wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAuRoN DystrybucjaS,A, ujęte w formie standaryzaóji dostępne są na stronie intórnetowej www.tauron-dvstrvbucla.pl
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