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WARUNKl PRzYŁĄczENlA Do slEcl
dla mocy plzyłączeniowej do 40 kW

!_ W odpowiedzi na złożony wniosek z dnia 28 listopad 2014 zapewniamy dostawę energii elektrycznej po
zawarciu umowy plzyłączeniowej dotyczącej realizacji niżej określonych Warunków przyłączenia:

'l. Przyłączany obiekt:
pompownia ścieków sanita.nych Kl
dz.n1657/82
sośnicowice.
obiekt został zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.

2. Mie.jsce przyłączenia do sieci elektroenergetycznej; istniejąca linia napowietrżna
2.1 Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej: .

stacja transformatorowa: G313 sośnicowice Dom Kultury/nN/1/8
z transformatorem o mocy: 250/250 [kVAl przekładnia: 21000/400 M
obwód: Kier. zK nr 36914; ul. Gliwicka 12iYARY 4x240
składający się do mieisca przyłączenia z następujących elementóW sieci:
Rodzaj Typ odcinka Długość
odcinek kablolvy sieci roz. nN YAKY 0,40/0,40 kv 4x240 mm2 505
odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 0,40/0,40 kv 4x12o mm? 62
odcinek napow. sieci roz. nN AL-35 783

\.,' 3. Zasilanie obiektu mocą przyłączeniową 6,0 kW z sieci dystrybucyjnej Przedsiębiorstwa Energetycznego
vvymaga:
a) W zakresie budowy pżyłącza: budowa linii kablowej YAKxs 4-35 mm2 od najbliż§zego słupa
elektroenergetycznej linii napowietźnej nN do złącza pomiarowego zPla usytuowanego W pobliżu
granicy działki pompowni ściekóW sanitarnych Kl.
b) W zakresie rozbudowy sieci: nie Wymagane
c) W zakresie instalacji Podmiotu Pźyłączanego: Wykonanie odcinka linii kablowej czterożyłowei od
złącza kablowo_pomiarowego do tablicy rozdzielcze! pompowni ściekóW, gdzie należy Wykonać
uziemienie oraz fozdział przewodu PEN na PE i N. lnsta|acja połvinna byó Wykonana zgodnie z
obowiązującymi przepisami i normami,

4. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski na listwie zaciskowej W kierunku instalacji
odbiorczej w złączu pomiarowym.
Granicą eksploatacji jest miejsce dostarczania energii elektrycznej.

5. Układ rozIiczeniowy Pomiaru energii elektrycznej zawieąący licznik trójfazowy, jednostrefowy,
bezpośredni zainstalowaó: w łączu pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje Przedsiębiorstwo
Energetyczne.
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6. Zabezpieczenie głóWne (przedlicznikowe) nadmiarowoprądowe typu topikowego W Wielkości max 10 A
usytuowaó W miejscu określonym W pkt, 5.

7. Plzyłączane do sieci elektroenergetycznej ulządzenia, instalacje i sieci muszą spełniac Wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewnia.iące zabezpieczenie pżyłączonYch użądzeń, instalacji i sieci przed
uszkodzeniami na Wypadek awarii lub Wprowadzenia ograniczeń W poborze lub dostarczaniu energii,
Zainstalowane wządzenia, instalacje i sieci nie mogą Wprowadzaó zakłóceń do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcóW plzyłączonych do tej sieci. Dopuszczalne poziomy odksżtałceń parametróW
znamionowych sieci określa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przyłączany
zobowiązany jest minimalizować WpłyW odbiornikóW niespokojnych na sieó dystrybucyjną a tym samym inne
podmioty przyłączone do tej sieci przez stosowanie urządzeń separujących, miękkiego rozruchu, itp.
obciążenie Winno być rozłożone róWnomiernie pomiędzy poszczególne fazy.

8. sieć niskiego napięcia pracuje W układzie TN-c.

9. ochronę pż eciwporaźeniową i przeciwprzepięciową wykonaó zgodnie z obowiązującymi pżepisami
Urządzenia ochrony pżeciwprzepięciowe.j klasy B, c, D instalowaó poza zlączem będącym Własnością
Przedsiębiorstwa Energetycznego.

10. ReaIizac)a niniejszych warunków w zakresie dokumentacji Wymaga:
a) W części Przedsiębiorstwa Energetycznego: opracowania pełnej dokumentacji sieci
elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,
b) w części Podmiotu Przyłączanego: nie wymagana przez pżedsiębior§two energetyczne poza
schematem jednokreskowym.

11. Wykonanie prac elektroinstalacyjnych na obiektach, urządzeniach, instalacjach nie będących
Własnością Podmiotu Przyłączanego wymaga pisemnej zgody Właściciela.

12. Warunki zachowują Ważność przez okres dwóch lat od daty doręczenia.

13- Szacowany koszt realizacji warunków przyłączenia Wynosl: 5,6 tys, zł, W tym koszt dokumentacji
technicznej Wynosi: 3,0 tys. zł.

14. lntegralną częścią WarunkóW jest projekt umowy o przyłączenie, który podaje Wysokośc obowiązującej
opłaty przyłączeniowe1, sposób i terminy jej wnoszenia,

15. Podstawą realizacji postanowień niniejszych WarunkóW przyłączenia jest zawarcie umowy o przyłączenie,

16, Unieważnia się Warunki i inne postanowienia W tej §prawie Wydane przed datą niniejszego pisma-

17, lnstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca W Przedsiębiorstwie Energetycznym
dostępna jest W.iego siedzibie lub na stronie internetowej www,tauron-dvstrvbucia.Dl

'l8. Dodatkowe informacje: Nr proj. złączaly 176525
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