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nUmery działek: 538i 14

Niniejszym potwierdzamy złoźenie Wniosku o określenie WarunkóW przyłączenia W dniu: 2019-08-23,
odpowiadając na Wniosek z dnia 2019-08-23, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci
TAURoN Dystrybucja sA i dostawę energii elektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze'l: 32,0 kW (wzrost z 20,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V grupie przyłączeniowej,

na poniższych Warunkach.

lA. Wymagania techniczne - przyłącze 1

1. Miejsce przyłączenia: Linia kab|owa nN, Stacja SN/nN oPC20718, obwód nN Kier. Kier, zK-7229
ul. Alicji nr OPC20718/2.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe Wyjściowe aparatu zalicznikowego w
zestawie złączowo - pomiarowym.

b) Miejsce rozglaniżzenia Własności użądzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe Wyjściowe
aparatu zalicznikowego W zestawie złączowo - pomiarowym.

3. Przyłączenie obiektu do sieci Wymaga:

a) w zakresie wzyłącza:
- ustawió Wolnostojący zestaw złączowo - pomiarowy ly?u zK2+1P (Wartość uziemienia nie większa

niż 30 o),
- istniejący przyłącz napowietżny należy zdemontowaó,

b) w zakresie sieci:
- od ZK-8158, które należy przystosować do nowych WarunkóW pracy, do projektowanego zestawu

złączowo_pomiarowego ułożyó kabel 4x120,
- dokonaó odpowiednich przełączeń W ZK-81 58 i zK-7229,
- w zakresie zasilania do granicy Własności opracowaó proJekt techniczny, który należy uzgodnió z

zainteresowanym i instytucjami,

c) W zakresie pżyłączanych użądzeń, instalacji Wnioskodawcy;

Obiekt:

a
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- zasilanie obiektu Wykonaó odpowiednią linią zasiIającą od miejsca rozgraniczenia Własności,

- Wykonać Własnym kosztem istaraniem instalację elektryczną W obiekcie i zasilającą obiekt od
miejsca dostarczania ener9ii elektrycznej, z9odnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz
wymaganiami przedsiębiorstwa energetycznego.

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

a) rcdzą układu: bezpośredni.
b) miejsce zainstalowania: W zestawie złączowo-pomiarowym.

5. Zabezpieczenla głóWne:

a) prąd znamionowy: 50 A,
b) rodzaj: Wyłącznik instalacyjny nadmiarowo-prądowy,
c) lokalizacja: W zestawie złączowo-pom iarowym.

6. D|a doboru aparatury, spodziewaną Wańośó prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjąó wg obliczeń, jednak nie mniej niź 6 kA, Do obliczeń plzyjąć,.

- stacja transformatorowa: transf. 100 kVA,
- od stacji transformatorowej do zK-7229: |inia kab|owa 4X120 - 153 m, od ZK-7229 do ZK-8158:
iinia kablowa 4x120 - 70 m.

7, Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg e ś 0,4.

8, sieó nN pracuje W układzie: 0,4 kV -TN-c.
ll. określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przeMy, tj, całkowitej, jednoczesnej przerwy W zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczający:
. dla przerwy planowanej - 16 godz.,
. przerwy nieplanowanej -24 godz.,

b) łączny czas tMania pzerw W ciągu roku, stanowiący sumę czasóW trwania przerw
jednorazowych, tj. całkowitych jednoczesnych pżerw W zasilaniu Wszystkich miejsc
dostarczan ia. nie ?żekracząący :

. przerw planowanych - 35 godz.,

. przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll, Termin ważności niniejszych warunków 2lata od dnia ich doręczenia.
W przypadku zawarcia umoĘ/ o przyłączenle termin Ważności niniejszych warunków przyłączenia
Wydłuża się na okres Ważności umowy o przyłączenie,

lV. lnformacje dodatkowe
1. lnstalację przyłączanego obiektu od miejsca rozgraniczenia własności ulządzeń

elektroenergetycznych Wnioskodawca Winien Wykonaó we własnym zakresie, zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami.
Wykaz dokumentóW Wymaganych przy zgłoszeniu gotowości obiektu do pżyłączenia do sieci
rczdzielczej:
a) zgłoszenie gotowości instalacji do plzYłączen|a na wzorze druku ,,zl" dostępnym na stronach

internetovvych www.tauron-dvstrvbucia.o|, który W części dotyczącej złożenia ośWiadczenia o
stanie technicznym instalacji, Winien byó potwierdzony przez osobę posiadającą odpowiednie
uprawnienia.

b) odpis technicznych WarunkóW przyłączenia ( kserokopia ).
c) schemat jednokreskowy.

2, PrzYłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą Wprowadzać do sieci lub instalacji innych
odbiorcóW zakłóceń o poziomie Wższym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania
napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgłoszenia gotowości instalacji do pżyłączenia dla placu budowy,

4. Dopuszczalny poziom zmienności parametróW technicznych energii e|ektrycznej: parametry
techniczne W miejscu dostarczania energii elektrycznej Winny być zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami - Rozpolządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. W sprawie
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szczegołowych WarunkóW funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93,
poz,623, z póżn. zm.).

5. TAURoN Dystrybucja s.A. zrealizuje zakres inwestycji określony W Warunkach przyłączenia do
miejsca rozgraniczenia Własności urządzeń elektroenergetycznych, po Wcześniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcę umowy o plzYłączenie do sieci, co Wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia ,l997r.

Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U, z 2o12r. poz. ,l059 wraz z póżniejszymi zmianami i

lozpolządzeniami Wykonawczymi), zwanej dalej ustawą,,Prawo energetyczne".
6. Na cały zakres inwestycii określony w warunkach przyłączenia Wymagane jest opracowanie

i uzgodnienie z TAURoN Dystrybucja S.A.: dokumentacji technicznej i prawnej, jeżeli Wymaga tego
ust. Prawo budowlane.

7, Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia
projektanl Winien uzgodnić z Wydziałem Pzyłączeń opole.

8. określony w warunkach przyłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzerwowej do§tawy energii
elektrycznej. Urądzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyó we własne,
niezależne źródło energii, podłączone W sposób uniemożliwiający podanie napięcia do sieci
przedsiębiorstwa energetycznego.

9. Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametróW energii elektrycznej
określonych W ustawie Prawo energetyczne.

'l0.W przypadku ko|izji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi,
Wnioskodawca Winien zwróció się do Wydziału Eksploatacji opole z Wnioskiem o określenie
WarunkóW pż ebudowy tych urządzeń.

11.TAURoN Dystrybucja S.A. oświadcza, że po zawarciu umowy o grzyłączenie oraz spełnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunków glzyłączenia i po Wykonaniu niezbędnych
ulządzeń elektroenergetycznych, których realizacja nastąpi na podstawie zawańej między stronami
umowy o przyłączenie - zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych We
Właściwych przepisach. Niniejsze ośWiadczenie jest ośWiadczeniem, o którym mowa W ań. 7 ust. 14
ustawy Prawo energetyczne iań. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst .iednolity Dz. u. z 2Q13 r., poz. 1409 wlaz z póżnieiszymi zmianami) i Winno być traktowane
jako pżYżeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o które.J mowa
Wań.61 ust.5 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 20 1 2 r, poz.647 wr az z późn iejszym i zm ianam i),

,l2. Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURoN Dystrybucia S.A. każdy posiadany
agregat prądotwórczy oraz uzgodnić Warunki połączenia agregalu z zasilaną instalacją. Połączenie
to winno być Wykonane W sposób Wykluczający pracę róWnoległą agregatu z siecią dystrybucyjną
oraz możliwośc podania napięcia na sieó dystrybucyjną.

,l3.Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURoN
Dystrybucja s.A. ujęte W formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej

www. ta u ro n -d vstrvbu c i a. p I

Przygotował: Jakosz Sławomir
Grupa: O03R02
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