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ADRESAT:
URZĄD MlEJsKl W sośNlcowlcAcH
Rynek 19

44-153 sośnicowice

WARUNKl PRzYŁĄczENlA Do slEcl
dla mocy pźyłączeniowej do 40 kW

W odpowiedzi na żożony wniosek z dnia 28 listopad 2014 zapewniamy dostawę energii elektrycznej po
zawarciu umowy plzyĘczeniowej dotyczącej realizacji niże] określonych WarunkóW przyłączenia:

,l. Przyłączany obiekt:
pompownia ściekóW sanitarnych
ul. Polna dz.nr491/165
sośnicowice.
obiekt został zakwalifikowany do V grupy przyłączeniowej.

2. Miejsce pżyłączenia do sieci elektroenergetycznej: istnieiąca linia napowietrzna
2,1 Dane techniczne istniejącej sieci elektroenergetycznej:
stacja transformatorcwa: G222 Łeny Wielkie/nN/1/1
z transformatorem o mocy: 250/250 [kVAt przekładnia: 21000/400 M
obwód: Na sieć nN; kierunek Wiejska; YAKY 4x120
składający się do miejsca przyłączenia z następujących elementóW sieci:
Rodzaj Typ odcinka Długość
odcinek kablowy sieci ośW. YAKY 0,40/0,40 kv 4x35 mm2 0
odcinek kablowy sieci roz. nN YAKY 0,40/0,40 kV 4x120 mm2 0

, odcinek napow. §ieci ośw. Asxsn 0,40 kV 25 mm2 12

\- 3. zasilanie obiektu mocą przyłączeniową 11,0 kw z sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa Energetycznego
Wymaga:
a) W zakresie budowy przyłącza: budowa linii kablowej YAKxs 4-35 mm2 od najbliższego słupa Nr79177
(numeracja Sonet) elektroenergetycznej linii napowietrznej nN pży ul.Wiejskiej do złącza kablowo-
pomiarowego ZKl b+'l P usytuowanego w pobliżu pompowni ścieków sanitarnych K2,
b) w zakresie rozbudowy sieci: nie wymagane
c) W zakresie instalacji Podmiotu Przyłączanego: wykonanie odcinka linii kablowej czterożyłowej od
złącza kablowo-pomiarowego do tablicy rozdzielczĄ pompowni ścieków sanitarnych, gdzie należy
Wykonać uziemienie oraz fozdział plzewodu PEN na PE i N, lnstalacja powinna być Wykonana zgodnie
z obowiązuiącymi p.zepisami i normami.

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

5. Układ rozliczeniowy pomiaru energii elektrycznej Zawieąący licznik trójfażowy, jednostrefowy,
bezpośredni zainstalowaó: w zĘczu pomiarowym. Licznik dostarczy oraz zabuduje Pzedsiębiorstwo
Energetyczne.
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6. Zabezpieczenie głóWne (przedlicznikowe) nadmiarowoprądowe typu topikowego W Wielkości max 16 A
usytuować W miejscu określonym W pkt. 5.

7. Przyłączane do sieci elektroenergetycznej urządzenia, instalacje i sieci muszą spełniaó Wymagania
techniczne i eksploatacyjne zapewniające zabezpieczenie pzyłączonycn urządzeń, jnstalacji i sieci przed
uszkodzeniami na Wypadek awarii lub Wprowadzenia ograniczeń W poborze lub dostarczaniu energii,
Zainstalowane urządzenia, instalacje i sieci nie mogą Wprowadzać zakłóceń do sieci dystrybucyjnej lub
instalacji innych odbiorcóW pźyłączonych do te,| sieci. Dopuszczalne poziomy odkształceń parametróW
znamionowych sieci określa lnstrukcja Ruchu i Eksploatacii sieci Dystrybucyjnej. Podmiot Przyłączany
zobowiązany jest minimalizować WpłyW odbiornikóW niespokojnych na sieć 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 pźeciwporażeniową i przeciwprzepięciową wykonaó zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Użądzenia ochrony przeciwprzepięciowej klasy B, C, D instalować poza złączem będącym Własnością
PrzedSiębiorstWa Energetycznego.

10. Realizacja niniejszych WarunkóW W zakresie dokumentacji Wymaga:
a) w części Przedsiębiorstwa Energetycznego: opracowania pełnej dokumentacji sieci
elektroenergetycznej do miejsca dostarczania energii,
b) W części Podmiotu Plzyłączanego: nie Wymagana pżez pżedsiębiorstwo energetyczne poza
schematem jednokreskowym,

'l1. Wykonanie prac e|ektroinstalacyjnych na obiektach, urządzeniach, instalacjach nie będących
własnością Podmiotu Przyłączanego ''l{ymaga pisemnej zgody właściciela.

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

13, Szacowany koszt realizacji WarunkóW przyłączenia wynosi: 7,5 tys, zł, W tym koszt dokumentacji
technicznej Wynosi: 3,0 tys. zł.

14. lntegralną częścią WarunkóW jest projekt umowy o przyłączenie, który podale Wysokość obowiązującej
opłaty przyłączeniowej, sposób i terminy jej Wnoszenia.

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

16, Uniewaznja się Warunki i inne postanowlenia W tej sprawie Wydane przed datą niniejszego pisma.

17, lnstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca W Przedsiębiorstvvie Energetycznym
dostępna jest W Jego siedzibie lub na sironie internetowej Www.tauron-dvstrvbucia,9|

18, Dodatkowe informacje: Nr proi. złączaly '176527
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