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Dotyczy: przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowĺedzi na wniosek z dnia 07 '10.2016 r. w załączeniu przesyłamy warunki przyłączenia
wrazz dwoma egzemplaĺzamí projektu umowy o przyłączenie obĺektu:
określenie obĺektu: Stadĺon ŻuŻlowy - zwiększenĺe mocy,
moc pzyłączeniowa: 40'0 kW'
lokalizacja obiektu: 45-593 opole ul. Wschodnia 2, dz. nr 13l14, 13ĺ34, gmina opole.

Po sprawdzeniu poprawności danych zamieszczonych w umowie prosĺmy o podpisanie obu
przesłanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblĺzszego Punktu obsługi Klienta lub
odesłanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona w projekcie umowy propozycja zapĺsów zachowuje ważnoŚl przez 60 dni
kalendarzowych od daty wysłania niniejszego pisma. W pzypadku zwrotnego dostarczenĺa umowy po
tym okresie zastrzegamy sobĺe prawo zmiany jej treści - konieczne będzie wlwczas ponowne
wystąpienie z wnioskiem o zawarcielzmĺanę umowy o pzyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.
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obiekt: Stadion ŻuŻlowy - zwiększenie mocy

Adres pĺzyłączanego obiektu: ul. Wschodnia 2
45-593 Opole
numery działek: 13l14, 13134

Nĺniejszym potwierdzamy złoŻenie wniosku o określenie warunków przyłĄczenia w dniu: 2016-10-07.
odpowiadając na wniosek z dnia 2016-10-07, informujemy, Że zapewnĺamy przyłączenie do siecĺ
TAURoN'Dystrybucja SA i dostawę energĺi elektrycznej o mocy przyłączeniowej:
Przyłącze 1: 40,0 kW (wzrost z 9,0 kW) dla zasilania podstawowego, w V gruipie przyłączeniowej,
na ponĺŻszych warunkach.

lA.Wymagania techniczne - przyłącze 1

1. Miejsce przyłączenia: rozdzielnica nN w stacjitransformatorowej Bolkc 2 - s-386
2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zacĺski odejściowe zabezpĺeczenia pzeciąŻeniowego lub lĺshľy zaciskowej za układem
pomiarowym wzestawĺe złączowo - pomiarowym ..

b) M iej sce rozgr anlczen ĺa włas n oś ci urządze(t e le ktroe n e rg etycz n ych : j. w.
3. Przyłączenie obiektu do sieciWymaga:

Zakres prac związany z przyłączaniem obiektu do sieci do wykonania przez Tauron
Dystrybucja:
w zakresie przyłącza:
przy stadionie ustawii wolnostojące złącze kablowo-pomĺarowe ztę+P ( wartośi
uziemĺenia nie większa niż 30'o )'
od stacjitransformatorowej ,,Bolko 2'' do proj. złącza kablowo-pomiarowego ułozyć kabel
YAKXS 4*2.40,
istn iejący przyłącz n a powietrzn y naleŻy zd em ontować,
w zakresie zasilania do granicy własności opracować projekt techniczny, który uzgodnil z
zainteresowanymi instytuď1ami oraz uzyskać pozwolenie na jej budowę_zgłoszenie wydane
przez właŚciwy urząd terenowy,
w zakresie sieci: nie wymagane,
W zakresie przyłączanych urządzeń, instalacji Wn ioskodawcy:

zasilanie obiektu wykonać odpowiednim w.l.z._tem z projektowanego złącza kablowo_
pomiarowego,

a)

b)
c)
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4. Układ pomiaľowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:

a) rodzaj układu: 3-ĺäzowy bezpoŚredni
b) miejsce zainstalc,wania: szafka pomiarowa

c) dla podłą':zenia układu pomiarowego dla przewodlw o przekroju 4 \-' naleŻy stosowac- 
przewody typu DY dla większych przekroi stosować pzewody typu LgY,

d) istniejący pomiar zdemontowal,
5. Zabezpieczenia głÓrvne zalicznikowe :

a) prąd znartrionow'y: 63A
b) rodzaj: be;zpieczrlik toPikowY.
c) lokalizacja: szafka Pomiarowa

6. Dla dobort; aparatury o,4 kV spodziewaną wartośĆ prądu zwarcia w miejscu przyłączenia
przyjąć wg obliĺ:zeń, jednak nie mniej niŹ 6 kA.

- stacja tran;f. Bolkc 2 5-386 ,transf. 400 kVA,

7 ' Wymagany stopień skompensowanĺa mocy biernej: tg ę ś 0'4.

B. Siel pracuie w układzie: 0,4 kV - TN-c
ll. określa się narltępujące dopuszczalne czasy tľwania przerw:

a) czas trwania. jednorazowej przerwy, tj' całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
m iejsc dosta rczan ia, n ie przek ĺaczď1ący :

. dla przenvy plancwanej- 16 godz.,

. przeruy nieplanowanej-24 godz.,

b) łączny czas tnľania przerw W ciągu roku, stanowiący sumę czasow trwania przerw' jednoiazowych, tj' całkowitych jednoczesnych przerw W zasilaniu wszystkich miejsc
dostarcza n ia, n ĺe przekra czĄący :

. przerw planowanych - 35 godz.,

. pľZerW nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin ważnoĺści niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.
W pzypadku zĺrwarcia umowy o przyłączenie termin waŻności niniejszych warunków przyłączenia
wydłuza się na okres rĺ,ażności umowy o przyłączenie'

lV. lnformacje doĺlatkowe
1. lnstalację przyłączanego obiektu od mĺejsca rozgraniczenia własności uĺządzeń

elektroenergetycznych Wnioskodawca wĺnien wykonai We własnym zakresie, zgodnie
z obowiązu1ącymi przepisami i normami.

Wykaz dokumentiw Wymaganych przy zgłoszeniu gotowości obiektu do przyłączenia do sieci
rozdzielczĄ: 

'a) zgłoszenie gotowości instalacjĺ do przyłączenia na wzorze ,,Zl" , ktlry w części dotyczącej
złoŻenia oświadczenĺa o stanie technicznym instalacjĺ, winien byl potwierdzony przez osobę
posiadającą odpowiednĺe uprawnienia,

b) odpĺs technicznych warunków przyłączenia ( kserokopia ),

c) schematjednokreskowyzasilania,
2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzai do sieci lub instalacji innych

odbiorców zakł,5ceń o poziomie wyŻszym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahanĺa
napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).

3. Dopuszcza się realizację dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy WW. na
podstawie zgłoszenia gotowoŚci instalacji do przyłączenĺa dla placu budowy.

4' Dopuszczalny poziom zmiennoŚci parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny być zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami- Rozporządzenie Minĺstra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie
szczegółowych warunl<ów funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z2007r. Nr 93,
poz.623, z plŻn' 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 przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo
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energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z plżnlejszymi zmianami i
rozporządzenĺamiwykonawczymi), zwanej dalej ustawą,,Prawo Energetyczne''.

6. Na cały zakres inwestycji okreŚlony w warunkach przyłączenĺa wymagane jest opracowanie
i uzgodnienĺe zoSD:dokumentacjitechnicznej i prawnej, jezeliwymaga tego ust' Prawo budowlane

7. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące nĺnĺejszych warunków przyłączenla
projektant winien uzgodnĺó zWydziałem Przyłączeń opole.

8' okreŚlony w warunkach przyłączenĺa sposób zasilania nie zapewniabezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezpaenľowego naleŻy zaopatrzyÓ we własne,
niezaleŻne Żridło energiĺ, podłączone w sposlb uniemozlĺwiający .podanie napięcĺa do sieci
przedsięb iorstwa en ergetycznego'

9. Warunki pzyłączenia zostały okreŚlone dla standardowych parametrlw energii elektrycznej
określonych w ustawie Prawo energetyczne.

10.W pzypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniaľni elektroenergetycznymi,
Wnioskodawca winien zwrócil się do Wydziału Eksploatacji cpole z wnĺoskiem o określenĺe
warun kiw przebudowy tych urządzeń.

1 1. Tauron Dystrybucja S.A. oświadcza, Że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień nĺniejszych warunkiw przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych
urządzeň elektroenergetycznych, których realizaĄa nastąpĺ na podstawie zawartej między stronami
umovvy o przyłączenie _ zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we
właściwych przepisach. Niniejsze oŚwĺadczenie jest oświadczeniem, o którym 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. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z póŻniď1szymi zgnianami) i winno byl traktowane
jako pzyzeczenĺe zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroeneľgetycznej, o której mowa
wart.61 ust. 5 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z2012 r' poz.647 wrazz póŹniejszymi zmianami).

12.Wnioskodawca zobowiązanv jest zgłosió pisemnie w oSD kaŻdy 'posiadany agregat prądotwÓrczy
oraz uzgodnĺó warunki połączenĺa agregatu zzasilanąinstalacją. Prłączer,ie to wĺnno byl wykonane
w sposlb wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjnąoraz mozliwoŚl podanĺa
napięcia na siei dystrybucyjną.

13.Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych n;a terenie działalności TAURON
Dystrybucja S'A. ujęte w formie standaryzacjĺ dostępne są na stronie internetowej
www. ta u ro n'dvstrvb u c ia. pl

Przygotował: Kolbusz Wojcĺech
Grupa: O03R02

Załączniki:
Zał. Nr 1 - projekt umovĺy o przyłączenie
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