
TD/

Adres do korespondencjii
TAURoN 0bsłlga Kl enta sp Ż o o.

u. Lwowska 23
40-389 Katow ce

nf o@tauron-dVstrVbucja.pl
lnfo iniar +48 32 606 0 616

częstochowa' dn' 201 6-03-09

Nr warunkÓW: wP l 01 17 7 2120 1 6/008R03

WARUNKl PRzYŁĄczENlA

Wnioskodawca:

Obiekt:

Adres prz yłączanego obiektu:

GMlNA KŁoBucK
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁoBUcK
ośWietlenie uliczne

ul. Kasztanowa
42-125 Kłobuck
numery działek: 1 15/2

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenje warunkÓw przyłączenia W dniu: 2016-02-17'
odpówiadając na Wniosek z dnia 2016-02-17, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci
TAURoN Dystrybucja SA jednej oprawy oŚwietlenia drogowego o mocy 55 W idostawę energii
elektrycznej w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej: 4,0 kW dla zasilania podstawowego'
W V grupie przyłączeniowej' na poniższych warunkach'

lA. Wymagania techniczne - p|zyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: stanowisko słupowe nr 4 linii niskiego napięcia, zasilanej ze stac]a

trańsformatorowej SN/nN NlWA SKRZESZoW 1 [5-s123]'
a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na stanowisku słupowym nr 4 linli

napowietrznej niskiego napięcia, W kierunku instalacji odbiorcy'

b) Miejsce rozgraniczenia Własności UŻądzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na
stanowisku słupowym nr 4 linii napowietrznej niskiego napięcia, w kierunku instalacji odbiorcy'

3' Przyłączenie obiektu do sieci Wymaga:

a) W zakresie przyłącza: nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) W zakresie przyłąCzanych Urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca zainstalu.ie
oprawę ośWietlenia drogowego na stanowisku słupowym nr 4 linii napowietrznej nN elementy
instalacji oŚwietlenia drogowego nie będące WłasnoŚcią TAURoN Dystrybucja S'A' trwale
oznaczy , czarny napis na białym tle określający Właściciela'

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

a\ rodzą układu: licznik energii elektrycznej bezpoŚredni 3łazowy 
'

b) mlejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

5' zabezpieczenia głóWne:

a) prąd znamionowy: 25 A - istnie.iący'
b) rodzaj: wyłącznik nadmiarowo-prądowy typu 

''S" 
o charakterystyce B,

c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

6. Dla doboru aparatury, spodziewaną Wa(ośÓ prądu zwarcia W miejscu dostarczania energii
elektrycznej przYąc wg obliczeń, jednak nie mniej niz 6 kA'

7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg a Ś 0'4'
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8. sieÓ nN pracuje w Układzie: TN-C.

ll. określa się następujące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przeN\ly, t). ca.łkowitej' jednoczesnej przerwy W zasilaniu Wszystkich
mie'isc dostarczania, nie przeklacząący '

. dla przerwy planowanej - 16 godz.,

. przerwy nieplanowanej -24 godz.,

b) łączny czas trwan'a przerw W ciągu roku' stanowiący sumę czasÓW trwania przerw
jednoiazowych, tj' całkowitych jednoczesnych przeM W Zasilaniu Wszystkich mie]sc
dostarczania' nie przekraczający:
. przerw planowanych - 35 godz.,
. przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin Wazności niniejszych warunkÓw przyłączenia
Wydłuza się na okres WaŹności umowy o przyłączenie.

lV. lnformacje dodatkowe
1' lnstalac.'a elektryczna W przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozg'aniczenia własności, winny byc wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz Wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia'

2' Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą Wprowadzac do sieci lub instalacji innych
użytkownikÓW systemu zakłÓceń o poziomie Wyższym niż dopuszczalne, okreŚlone W przepisach
(np' wahania napięcia lUb odkształcenia jego przebiegu)'

3' Dopuszczalny poziom zmiennoŚci parametrÓw technicznych ener9ii elektrycznej: parametry

techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej Winny byĆ zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami _ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnja 04 mąa 2o07l'
W sprawie szczegółowych warunkÓW funkcjonowania systemU elektroenergetycznego
(Dz. U' z 2007r' Nr 93' poz' 623, z pÓŹn' zń')'

4' TAURoN Dystrybucja s.A' Zrealizu]e 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 jednolity Dz' U. z 2012r' 'poz. 1059 wraz z pÓżniąszymi zmianami i

rozpoęądzeniami wykonawczymi), ZWanej da|ej ustawą ',Prawo Energetyczne'''
5' Przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeĆ umowę dzierżawy słupÓw linii

napowietrZnej nN W Rejonie Dystrybucji Częstochowa.
6' Przed przystąpieniem do projektowania' szczegÓły dotyczące niniejszych warunkÓW przyłączenia

projektant Winien uzgodnic z Wydziałem Przylączeń '

7' określony w warunkach przyłączenia sposÓb zasilania nie zapewnia beŻprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. |Jrządzenia Wymagające zasilania bezprzerwowego na|eŻy zaopatrzyc
we Własne' niezalezne ŹrÓdło energii, podłączone w sposÓb uniemożliwiający podanie napięcia do
sieci przedsiębiorstwa energetycznego.
WarUnki przyłączenia zostały okreŚlone dla standardowych parametrÓW energii elektrycznej
określonych w ustawie Prawo energetyczne'
W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi'
Wnioskodawca Winien ZwrÓciĆ się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o okreŚIenie WarunkÓW
przebudowy tych urządzeń '

1o'TAURoN Dystrybucja s.A' oŚWiadcza, że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunkÓW przyłąCzenia i po wykonaniu niezbędnych
Urządzeń 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 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 p'Żnidjszymi zmianam') i Winno byc
traktowane jako pŻyrzeczenie zawarcia umowy o pŻyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o

ktÓrej mowa wań' 61 ust' 5 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U ' z 2012 r ' poz'647 wraz z pÓżniqszymi zmianami)'

11'Wnjoskodawca zobowiązany jest zgłosic pisemnie w TAURoN Dystrybucja S'A- kaŹdy posiadany
agregat prądotwÓrczy oraz uzgodnic warunki połączenia agregatu z zas|laną instalacją' Połączenie
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I to Winno byÓ wykonane W sposÓb Wykluczający pracę rÓWnoległą agregatu z siecią dystrybucyjną
oraz możliwoŚÓ podania napięcia na sieÓ dystrybucyjną.

12.Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalnoŚci TAURoN
Dystrybuc.ia S'A. ujęte W formie Standaryzacji dostępne są na stronie internetowej
www. ta u ro n-dvstrvb ucia. pI

13'TAURoN Dystrybucja S'A. proponu.ie usługę ŚWiadczenia konserwacji dobudowanego oŚwietlenia
drogowego Wprowadzona stosownym aneksem W ramach obowiązującej umowy o śWiadczenie
usług ośWietlenjowych.

Przygotował: Korczowski PŻemysław
Grupa: O08R03

pclnomocntk
TAUR0N ą/stĄÓucia s.Ą

t"t".,tL*,r*o
Adres do korespondencii:
TAURoN Dystrybucja S.A. oddział Częstochowa / Wydzial Przyłączeń
42-202 Częstochowa, Al' Armii Krajowej 5

załączniki:
zał' Nr 1 - projekt unowy o pŻyłączenie

ruo:
IxOMP
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Adres do korespondencjil
TAURoN obsłUga Klienta 5p z o'o
u. Lwowska 23
40 l8q Ratowl.e

inf o@tauron-dVstrVbucja.p
nfoliniar +48 32 606 0 616

częstochowa, da' 20 16-02-22

Nr WarunkÓW: WP/006089/201 6/008R03

WARUNKl PRzYŁĄczENlA

Wnioskodawca: GMlNA KŁoBUcK
ul. 1'l Listopada 6
42-100 KŁoBUcK

obiekt: oświetlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu: uI' Jesionowa
42-100 Kłobuck
numery działek: 58/5

Niniejszym potwierdzamy złoŹenie Wniosku o określenie Warunków przyłączenia w dniu'' 2016-01-27 '

odpowiadając na wniosek z dnia 2016-01-27, informujemy, że zapewniamy przyłączenie do sieci
TAURoN Dystrybucja SA jednej oplawy ośWietlenia drogowego o mocy 50 W idostawę energii
elektrycznej w ramach istniejącej mocy przyłączeniowej: 4,0 kW dla zasilania podstawowego,
W V grupie przyłączen|owej' na poniżSzych Warunkach'

lA. Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1- Miejsce przyłączenia' stanowisko słupowe nr 53 linii niskiego napięcia, zasilanej ze stacji
transformatorowej SN/nN NIWA SKRZESZOW 1 I5-S1231.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na stanowisku słupowym nr 53 linii
napowietrznej niskiego napięcia, W kierunku instalacji.

b) Mie'jsce rczgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na
stanowisku słUpowym nr 53 linii napowietrznej niskiego napięc|a' W kierunku instalacji'

3' Przyłączenle obiektu do sieci Wymaga'

a) W zakresie przyłącza' nie dotyczy,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) W zakresie przyląCzanych Urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: Wnioskodawca zainstaluje
oprawę ośWaetlenia drogowego na stanowisku słupowym nr 53 linii napowietrznej nN elementy
instalacji oświetlenia drogowego nie będące WłasnoŚcią TAURoN Dystrybucja s.A' trwale
oznaczy, czarny napis na białym tle określający WłaŚciciela'

4. Układ pomiarowo_rozliczeniowy na napięciU 0'4 kV:

a\ rodzą układu: licznik energji elektrycznej bezpoŚredni 3-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

5. Zabezpieczenia głÓwne:

a) prąd znamionowy: 25 A - istniejący,
b) rodzaj: Wkładka topikowa,
c) lokalizacja: w stacji transformatorowej TAURON Dystrybuc.la.

6. Dla doboru aparatury' spodziewaną WartoŚć prądu zwarcia W miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjąÓ Wg obliczeń' jednak nie mnaej n jŹ 6 kA.

7. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej' tg a < 0,4'
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to Winno byĆ wykonane W sposÓb Wykluczający pracę rÓwnoległą agregatu z siecią dystrybucyjną
oraz moŻliwośÓ podania napięcia na sieÓ dystrybucyjną'

1z'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-dv strvb uc ia. pl

13'TAURoN Dystrybucja S.A' proponuje usługę Świadczenia konseMacji dobudowanego oŚWietlenia
drogowego Wprowadzona stosownym aneksem w ramach obowiązującej umowy o ŚWiadczenie
usług oŚwietleniowych. Pełnomocnlk

Przygotował: Korczowski Przemysław
Grupa: O08R03

Adres do korespondencii:
TAURoN Dystrybucja S'A. oddział Częstochowa / Wydzial Przyłączeń
42-202 Częstochowa, Al' Armii Krajowej 5

załączniki:
zał Nr 1 - projekt unowy o przyłączenie

K/o:
IxOMP
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8' SieĆ nN pracuje W układzie: TN-c'

ll' określa się następuiące dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy' tj całkowitej' jednoczesnej przerwy W zasilaniu WsŻystkich
miejsc dostarczania' n ie przekraczający;
. dla przerwy planowanej - 16 godz.,
. przerwy nieplanowanej -24 godz.,

b) łączny czas trwania przerw W ciągu roku, stanowiący sumę czasÓW trwania przerw
jednorazowych' tj' całkowjtych 'jednoczesnych przerw w zasilaniu Wszystkich miejsc
dostarczania. nie przekraczający'
. przerw planowanych - 35 godz.,
. przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll' Termin ważności niniejszych warunków 2lata od dnia ich doręczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin WaŻności niniejszych WarUnkÓW przyłączenia
Wydłuża się na okres WaŻności umowy o przylączenie.

lV. lnformacje dodatkowe
1' lnstalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz Urządzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, Winny byÓ Wykonane Żgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz Wymaganiami określonymi w niniejszych Warunkach przyłączenia'

2' Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą WprowadzaÓ do sieci lub instalacji innych
uŻytkownikÓW systemu zakłÓceń o poziomie Wyzszym niŻ dopuszczalne, okreŚlone W przepjsach
(np' wahania napięcia lub odkształcenia jego przebiegu).

3' Dopuszczalny poziom Zmienności parametrÓW technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byc zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami _ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r

W sprawie szczegÓłowych warunkóW funkc.ionowania systemu elektroenergetycznego
(Dz' U- z 2007r' Nr 93' poz' 623, z pÓżn ' zm')'

4' 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 energetyczne (tekst jednolity Dz' U' z 2012?' poz. 1059 w.az z pÓŻniąszymi zmianami i

rozporządzeniami Wykonawczymi)' zwanej dalej ustawą,,Prawo Energetyczne'''
5' Przed przystąpieniem do prac, szczegÓły dotyczące niniejszych WarunkÓW przyłączenia projektant

winien uzgodniĆ z Rejonem Dystrybucji Częstochowa.
6' Przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeĆ umowę dzierŻawy słupÓw linii

napowietrznej nN W Rejonie Dystrybucji Częstochowa'
7. określony w warunkach przylączenia sposÓb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej' Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego naleŻy zaopatrzyĆ
We Własne, njeza|eŻne ŹrÓdło energii, podłączone W sposÓb uniemoŻliwiający podanje napięcia do
sieci przedsiębiorstwa energetycznego'
Warunki przyłączenia zostały określone dla standardowych parametrÓW energji elektrycznej
określonych W ustawie Prawo energetyczne'
W przypadku kolizjl projektowanego obiektu z istniejącymj urządzeniami elektroenergetycznymi
Wnioskodawca Winien zwrÓcic się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o okreŚlenie WarunkÓw
przebudowy tych urządzeń '

1o'TAURoN Dystrybucja S'A' oświadcza, Że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spełnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych WarunkÓW przyłączenia i po Wykonaniu niezbędnych
Urządzeń elektroenergetycznych' ktÓrych realizaqa nastąpi na podStawie zawańej między stronami
umowy o przyłączenie _ uapewnia dostawę energii elektrycznej na Zasadach okreŚlonych We

właŚciwych przeplsach' Niniejsze oŚWiadczenie jest oŚWiadczeniem, o ktÓrym mowa W ań' 7 Ust
'l4 ustawy Prawo Energetyczne i ań' 34 ust' 3 pkt- 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz' U' z2013 r', poz' 1409 wraz z pÓŻniejszymi zmianami) i winno byc
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przyłąCzenie do sieci elektroenergetycznej, o

ktÓrej mowa Wart' 61 ust' 5 ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U ' z 2012 r. poz.647 wraz z pÓżniąszy mi zmianami)'

11'Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosiÓ pisemnie w TAURoN Dystrybucja S'A. każdy posiadany
agregat prądotwÓrczy oraz uzgodniÓ Warunki połączenia agregatu z zasi|aną instalacją' Połączenie
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