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4. Opis techniczny

4.1  Kopie pism i uzgodnień

• Decyzja znak SLK/OKK/7131/1079/05 z dnia 15.12.2005 o nadaniu uprawnień budowlanych,.............s.12

• Zaświadczenie z dnia 12.01.2016r. o przynależności do Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa,.............................................................................................................................................s.13

• Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nr WP/029357/2016/O08R03 

z dnia 13.05.2016r,......................................................................................................................................s.14

• Pismo nr OCZ/SR/AW/308/2016/1006265540 z dnia 22.06.2016r...........................................................s.17

• Oświadczenia właścicieli działek...............................................................................................................s.19

Podstawa opracowania

• zlecenie Inwestora
• założenia przekazane przez Inwestora
• obowiązujące normy i przepisy

 Zakres opracowania

W zakres opracowania niniejszego projektu wchodzi:
• przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej polegająca na dowieszeniu opraw 

oświetlenia ulicznego
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4.2 Wstęp

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowę istniejącej napowietrznej linii
elektroenergetycznej polegającej na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego na słupach nr 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20.

Na istn. słupie nr 7, zasilanym ze stacji S-097 SMUGI 1, należy zabudować rozłącznik
bezpiecznikowy RSA-00 10A, a następnie doprowadzić do niego przewód AsXSn2x25mm2, lc=4m
z  istn. obwodu oświetlenia ulicznego. Rozłącznik bezpiecznikowy stanowi miejsce rozgraniczenia
własności urządzeń elektroenergetycznych. Z rozłącznika słupowego należy wyprowadzić przewody
AsXSn2x25mm2, lc=580m (naciąg przewodów 213daN) w kierunku słupa nr 20 po trasie
przedstawionej na projekcie zagospodarowania terenu. Na słupie nr 7 należy zabudować ogranicznik
przepięć SE45.328Bz-5 wraz z uziemieniem R≤10Ω.

Istn. moc przyłączeniowa 3kW zwiększona zostanie do 4kW. Istn. licznik energii
elektrycznej i zabezpieczenie główne w rozdzielni nN stacji S-097 SMUGI 1 pozostaną nie
wymienione.

4.3 Oświetlenie uliczne

Na istn. słupach linii napowietrznej zaprojektowano oprawę oświetleniową typu ulicznego
o parametrach:
– źródło światła LED
– napięcie zasilania 230V AC
– moc całkowita oprawy max. 40W
– strumień świetlny od 3500 do 5000lm (+/- 3%)
– efektywność świetlna oprawy min 100lm/W
– temperatura barwowa 3900 - 4200K (białe, ciepłe)
– współczynnik oddawania barw CRI min. 70
– klasa ochronności II
– mocowanie na wysięgnik 60mm
– gwarancja min. 5 lat
– programowanie w układzie zasilacza oprawy, nocna redukcjapoboru energii (godzina

i strumień świetlny/prąd zasilania)
Oprawy oświetleniowe należy zabezpieczyć wkładką bezpiecznikową o wartości 2A zabudowaną
w oprawie bezpiecznikowej typu SV 29.253, lub równoważnej.

Należy wykonać trwałe oznakowanie wybudowanej linii oświetleniowej w postaci czarnych
napisów "UM" na białym tle określających właściciela linii oświetleniowej. Oznakowanie winno
zostać umieszczone na oprawach i wysięgnikach.

Zestawienie elementów projektowanych wraz z konstrukcjami i niezbędną aparaturą
przedstawiono w części tabelarycznej niniejszego P.T. - tabela montażowa napowietrznej linii
oświetleniowej.

4.4 Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN pracuje w układzie „TN-C”. Podłączenia zasilania poszczególnych opraw
oświetleniowych należy wykonać w sposób równoważny II klasie ochronności. Przewody DYd
2,5mm2 wewnątrz wysięgnika projektuje się prowadzić w rurce ochronnej RVKL 16, odpornej na
warunki atmosferyczne, wystającej po 5 cm z obu stron wysięgnika.  

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa jest spełniona przez zastosowanie urządzeń w II
klasie ochronności.
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5. Obliczenia

Obliczanie spadku napięcia:

Obciążenie statyczne: stanowisko słupowe nr 7: RNK-10/ŻN

Naciąg przewodów dobudowywanego obwodu oświetleniowego: 213daN
Naciąg przewodów istniejącej linii głównej: 648daN
Naciąg przewodów istniejącego przyłącza napowietrznego: 13daN
Obciążenie oprawą oświetleniową: 22daN
Obciążenie wiatrem słupa: 75daN
Kąt załomu linii głównej: 143º

Puwg=2·Npg·cos(α/2)+Po+Nr=2·648daN·cos(143/2)+22daN+13daN=446daN – obciążenie słupa w osi
OX od istn. linii napowietrznej
Puwo=Npo·cos(α/2) = 213daN·cos(143/2)=68daN

Obciążenie obliczone w osi OX: 514daN
Obciążenie dopuszczalne w osi OX: 2207daN - słup nie wymaga wymiany

Pz=Ps+Po+Nr+Npo·sin(α/2)=75daN+22daN+0daN+202=301daN
Obciążenie dopuszczalne w osi OY: 450daN - słup nie wymaga wymiany

Obciążenie statyczne: stanowisko słupowe nr 20: RNK-10/ŻN

Naciąg przewodów dobudowywanego obwodu oświetleniowego: 213daN
Naciąg przewodów istniejącej linii głównej: 648daN
Naciąg przewodów istniejącego przyłącza napowietrznego: 13daN
Obciążenie oprawą oświetleniową: 22daN
Obciążenie wiatrem słupa: 75daN
Kąt załomu linii głównej: 100º

Puwg=2·Npg·cos(α/2)+Po+Nr=2·648daN·cos(100/2)+22daN+13daN=868daN – obciążenie słupa w osi
OX od istn. linii napowietrznej
Puwo=Npo·cos(α/2) = 213daN·cos(100/2)=137daN
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nr słupa ilość odbiorców przekrój konduktywność nr słupa

 7 12 0,48 1 0,000 25 35 52 7

1 0,04 8 12 0,48 1 0,108 0,108 8
25 35 55

1 0,04 9 11 0,44 1 0,105 0,212 9
25 35 54

1 0,04 10 10 0,4 1 0,093 0,306 10
25 35 53

1 0,04 11 9 0,36 1 0,082 0,388 11
25 35 55

1 0,04 12 8 0,32 1 0,076 0,464 12
25 35 54

1 0,04 13 7 0,28 1 0,065 0,530 13
25 35 54

1 0,04 14 6 0,24 1 0,056 0,586 14
25 35 50

1 0,04 15 5 0,2 1 0,043 0,629 15
25 35 45

1 0,04 16 4 0,16 1 0,019 0,647 16
25 35 36

1 0,04 18 3 0,12 1 0,012 0,660 18
25 35 36

1 0,04 19 2 0,08 1 0,006 0,666 19
25 35 36

1 0,04 20 1 0,04 1  0,666 20

Ilość odb. 
podłącz do  

punktu

Obciążenie 
mocą danego 
punktu [kW]

obciążenie 
mocą [kW]

współczynnik 
jednoczesności

spadek 
napięcia do 

punktu

Suma 
spadków

odległość 
między 

słupami
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Obciążenie obliczone w osi OX: 1005daN
Obciążenie dopuszczalne w osi OX: 2207daN - słup nie wymaga wymiany

Pz=Ps+Po+Nr+Npo·sin(α/2)=75daN+22daN+0daN+163=260daN
Obciążenie dopuszczalne w osi OY: 450daN - słup nie wymaga wymiany

Obciążenie statyczne przelotowych stanowisk słupowych P-10/ŻN:

Obciążenie wiatrem przewodów linii głównej: 1,1daN/m
Obciążenie wiatrem przewodów dobudowywanego obwodu oświetleniowego: 0,87daN/m
Długość przęsła: 55m (najdłuższe przęsło)
Obciążenie wiatrowe oprawy: 22daN
20% wartości składowej przewodów przyłączy napowietrznych: 4daN

Pud≥Pu

Pu=Pp+Po+Pr=(Wp·a)+Po+Pr=(1,1daN/m·55m+0,87daN/m·55m)+22daN+4daN=134daN

Obciążenie dopuszczalne słupa przelotowego: 227daN - słup nie wymaga wymiany

6. Uwagi końcowe

1. Całość prac winna być zgodna z obowiązującymi przepisami i normami.

2. Wykonawcą prac może być jedynie osoba lub przedsiębiorstwo posiadające wymagane
uprawnienie do wykonywania tego rodzaju prac.

3. Numer istniejących stanowisk słupowych przyjęto po przeprowadzeniu wizji w terenie.

4. Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne produktów służą jedynie oddaniu
intencji projektanta, co do ich właściwości fizycznych oraz parametrów technicznych
i jakościowych. Dopuszcza się zastosowanie wyrobów równoważnych innych
producentów pod warunkiem zachowania jednakowych parametrów technicznych
i jakościowych w stosunku do produktów wymienionych w tej dokumentacji.

5. Wszelkie zmiany dopuszczalne są po uzyskaniu pisemnej opinii projektanta.

6. Stosować środki ochrony adekwatne do wykonywanych czynności.
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7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

OBIEKT: Istniejąca linia elektroenergetyczna przy ul. Chodkiewicza
w m. Kłobuck

TEMAT: Przebudowa istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej polegająca
na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego

INWESTOR :Gmina Kłobuck
ul. 11 Listopada 6

     42-100 Kłobuck

PROJEKTANT : mgr inż. Tomasz Soluch
upr. bud. nr SLK/1079/POOE/05       
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1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Całe zamierzenie budowlane obejmuje :
– montaż rozłącznika bezpiecznikowego na istn. stanowisku słupowym
– montaż uziemienia na istn. słupie
– montaż przewodu zasilającego oprawy oświetleniowe
– montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii napowietrznej

Poszczególne elementy inwestycji będą realizowane przez wykonawcę w następującej kolejności:
1. montaż rozłącznika bezpiecznikowego na istn. stanowisku słupowym
2. montaż uziemienia na istn. słupie
3. montaż przewodu zasilającego oprawy oświetleniowe
4. montaż wysięgników i opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii napowietrznej

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Na terenie, na którym przewidziana jest inwestycja znajdują się: napowietrzna linia nN, droga
lokalna.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa
i zdrowia ludzi.

Na terenie, na którym przewidziana jest inwestycja elementem, który może stwarzać zagrożenie
bezpieczeństwa zdrowia i życia jest będąca pod napięciem linia napowietrzna nN, droga lokalna.

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych skala i rodzaj  zagrożeń oraz
miejsce i czas ich wystąpienia. 

Podczas realizacji robót wystąpią zagrożenia przy następujących robotach stwarzających zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.
(Dz.U. Nr.120, poz.1126) :

1. roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m,
2. roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych będących pod

napięciem

Ad.1. Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5m będą to roboty
związane z montażem przewodu napowietrznego izolowanego, wysięgników, opraw oraz osprzętu
elektrycznego na słupach napowietrznej linii nN.

Ad.2. Roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych będących pod
napięciem będą to roboty związane z montażem opraw, osprzętu i podłączeniem przewodów na istniejących
słupach.

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót kierownik robót winien przeprowadzić właściwy
instruktaż kierowanym przez niego pracownikom i zwrócić im uwagę na następujące zagrożenia:

1. w zakresie robót związanych z montażem przewodu, wysięgników, opraw oraz osprzętu
elektrycznego na istniejących słupach napowietrznej linii nN na zagrożenie wynikające z możliwości
upadku pracownika z wysokości,

2. w zakresie robót wykonywanych podczas montażu osprzętu oraz proj. przewodu w pobliżu
przewodów linii napowietrznej niskiego napięcia o możliwości pojawienia się napięcia na
przebudowywanych elementach i wystąpienia porażenia prądem elektrycznym pracujących na
urządzeniach pracowników.
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6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru,
awarii i innych zagrożeń.

W celu zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania podanych powyżej robót
budowlanych należy przedsięwziąć następujące środki techniczne i organizacyjne :

1. podczas wykonywania prac z podnośnika samochodowego bądź ze słupołazów należy stosować przez
pracowników sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości,

2. podczas wykonywania prac w pobliżu linii elektroenergetycznych będących pod napięciem należy
stosować się do aktualnie obowiązującej instrukcji technologicznej wykonywania prac pod
napięciem na urządzeniach o napięciu do 1kV.

TABELA MONTAŻOWA

Słup nr 7. Podana długość przewodu linii napowietrznej dotyczy całości proj. linii oświetleniowej.

Element Typ jm Ilość

Hak wieszakowy SOT 21 szt. 1

Uchwyt odciągowy SO 117.225 S szt. 1

Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 2

Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1

Przewód izolowany AsXSn2x25mm2 mb. 580

Zacisk odgałęźny SLIP 12.127 szt. 2

Ogranicznik przepięć SE45.328Bz-5 szt. 1

Rozłącznik bezpiecznikowy słupowy RSA-00 szt. 1

Wkładka bezpiecznikowa 10A szt. 1

Przewód izolowany AsXSn2x25mm2 mb. 4

Bednarka ocynkowana FeZn25x4 mb. 32

Pręt stalowy ocynkowany Φ18mm mb. 20

Połączenie krzyżowe pręt-bednarka - szt. 2

Taśma stalowa + klamerka COT37 + COT36 szt. 8

Zacisk uziemiający śrubowy 2442 szt. 1

Śruba oc. z nakr. podkładką sprężystą i okrągłą M10x25 szt. 2

Słup nr 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19  -  11 kompletów

Element Typ jm Ilość

Hak wieszakowy SOT 21 szt. 1

Uchwyt przelotowy SO 130 szt. 1

Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 1

Uchwyt do mocowania wysięgnika do słupa UW I kpl. 2

Oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem wg. punktu 4.3 szt. 1

Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 1

Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 1
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Przebudowa istn. napowietrznej linii elektroenergetycznej polegająca na dowieszeniu opraw oświetlenia ulicznego

przy ul. Chodkiewicza w m. Kłobuck

Przewód izolowany DYd 2,5mm2 m 3

Wkładka topikowa 2A szt. 1

Zacisk odgałęźny SLIP 12.127 szt. 2

Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1

Rura osłonowa RVKL 16 m 2

Opaska PER 15 szt 2

Słup nr 20

Element Typ jm Ilość

Hak wieszakowy SOT 21 szt. 1

Uchwyt odciągowy SO 117.225 S szt. 1

Osłonka końca przewodu PK 99.025 szt. 2

Uchwyt dystansowy SO 79.6 szt. 1

Wysięgnik oprawy oświetlenia ulicznego W-O/1 szt. 1

Uchwyt do mocowania wysięgnika do słupa UW I kpl. 2

Oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem wg. punktu 4.3 szt. 1

Oprawa bezpiecznikowa SV 29.253 szt. 1

Przewód izolowany ALYd 16mm2 m 1

Przewód izolowany DYd 2,5mm2 m 3

Wkładka topikowa 2A szt. 1

Zacisk odgałęźny SLIP 12.127 szt. 2

Zacisk tulejowy ZUP-5 szt. 1

Rura osłonowa RVKL 16 m 2

Opaska PER 15 szt 2

Ogranicznik przepięć SE45.328Bz-5 szt. 1

Bednarka ocynkowana FeZn25x4 mb. 32

Pręt stalowy ocynkowany Φ18mm mb. 20

Połączenie krzyżowe pręt-bednarka - szt. 2

Taśma stalowa + klamerka COT37 + COT36 szt. 8

Zacisk uziemiający śrubowy 2442 szt. 1

Śruba oc. z nakr. podkładką sprężystą i okrągłą M10x25 szt. 2
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WARUNKl PRzYŁĄczENlA

Wnioskodawca: GMlNA KŁoBucK
ul. 11 Listopada 6
42-100 KŁoBUcK

Obiekt: oswietlenie uliczne

Adres przyłączanego obiektu: ul. Jana KaroIa chodkiewicza
42-100 Kłobuck
numery działek: 1 103

Niniejszym potwierdzamy złożenie wniosku o określenie WarunkÓw przyłączenia w dniu:2016-04-22
odpowiadając na Wniosek z dnla 2016-04-22, informujemy' że zapewniamy przyłączenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA idostawę energii e|ektrycznej o mocy przyłączeniowej: 4'0 kW (wzrost
z 3'0 kW) dla zasilania podstawowego' w V grupie pzyłączeniowe1' na poniŹszych Warunkach'

lA.Wymagania techniczne - przyłącze 1 (zasilanie podstawowe}

1' Miejsce przyłączenia: stanowisko słupowe nr 7 linii niskiego napięcia, zasilanej ze stacji
transformatorowej SN/nN SMUGI 1 [5-5097].

2' a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na WyjŚciu przewodÓW od
rozłącznikóW bezpiecznikowych słupowych' w kierunku instalacji odbiorcy'

b) Miejsce rozgraniczenia WłasnoŚci urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe na Wy'jŚciU

przewodÓW od rozłącznikÓw bezpiecznikowych słupowych' W kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przyłączenie obiektu do sieci wymaga:

a) W zakresie plzyłącza: TAURoN DYSTRYBUCJA s'A' na stanowisku słupowym nr 7 zabuduje
rozłącznik słupowy RsA,

b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) W zakresie przyłączanych uŻądzeń, insta|acji Wnioskodawcy: Wnioskodawca zainstaluje
oprawy ośWietlenia drogowego na stanowiskach słupowych od nr 8 do 20, od rozłącznika
słupowego RsA zabudowanego na stanowisku słupowym nr 7 linii napowietznej niskiego
napięcia do stanowiska słupowego nr 20 zabuduje przewody typu AsXSn z Własnym
(niezależnym od linii elektroenergetycznej) przewodem neutralnym, 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 0,23 kV:

a) rodzą układu: licznik energii elektrycznej bezpośredni 1-fazowy 
'

b) miejsce zainstalowania; w stacji transformatorowej TAURON Dystrybucja.

5. zabezpieczenia głóWne:

a) prąd znamionowy: 20 A - istniejący'
b) rodzaj: wkładka topikowa,
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c) lokalizacja: w stacji transformatorowe.i TAURON Dystrybucja.
6' Dla doboru aparatury' spodziewaną wańoŚĆ prądu zwarcia W miejscu dostarczania energii

elektrycznej prŻyjąĆ Wg obliczeń, jednak nie mniej niż 6 kA'
7' Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg a ś o'4'
8' SieĆ nN pracuje W układzie: TN_c.

ll. określa się następujące dopuszczalne czasy trwania pŻerw:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj' całkowitej' jednoczesnej przerwy W zasilaniu Wszystkich

miejsc dostarczania, nie pŻekraczający:
. dla przeMy planowanej - 16 godz.,
. przeMy nieplanowanej - 24 godz.,

b) łączny czas trwania przerw w ciągu roku, stanowiący sumę czasÓW trwania przeM
jednorazowych, tl' całkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu Wszystkich miejsc
dostarczania' nie przeklaczający :

. przeM 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 WażnoŚci niniejszych warunkÓw przyłączenia
wydłuża się na okres WaznoŚci umowy o przyłączenie'

lV, lnformacje dodatkowe
1' lnstalacja elektryczna w przyłączanym obiekcie oraz UŻądzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia własnoŚci' Winny byĆ wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi W niniejszych Warunkach pzyłączenia.

2' Plzyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzaÓ do sieci lub instalacji lnnych
użytkownjkÓw systemu zakłÓceń o poziomie Wyższym niŻ dopuszczalne, okreŚlone w przepisach
(np' wahania napięcia lub odkształcenia jego przebjegu)'

3' Dopuszczalny poziom zmienności parametrÓW technicznych energii elektryczne.J: parametry
techniczne W miejscu dostarczania energii elektrycznej Winny byĆ zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 mąa 2oo7r '

w sprawie szczegÓłowych WarunkóW funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(Dz' U' z2007r. Nr 93, poz.623,zpÓŻn'zm.).

4. TAURoN Dystrybucja s.A' zrealizuje zakres inwestycji okreŚlony W Warunkach plzyłączenia do
miejsca rozgraniczenia WłasnoŚci urządzeń elektroenergetycznych, po WczeŚniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co Wynika z Ustawy z dnia 1o kwietnia 1997r.
Pfawo energetyczne (tekst jednolity Dz' U' z 2012r ' poz. 1o59 wraz z pÓżniąszymi zmianami i

rozporządzeniami Wykonawczymi), zwane.J dale.J ustawą,,Prawo Energetyczne'''
5. Przed rozpoczęciem prac Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeĆ umowę dzierżawy słupÓW linji

napowietrznej nN z Wydu iałem Przygotowania i Rozliczeń W oddziaIe częstochowa-
6' Przed przystąpieniem do prac' szczegoły dotyczące niniejszych warunkÓw przylączenia projektant

winien uzgodniĆ z Wydziałem Pzygotowania i Rozliczeń w oddziale częstochowa'
7' określony w Warunkach przyłączenia sposÓb zasilania nie Zapewnia bezprzerwowej dostawy

energii elektrycznej' Urządzenia wymagające zasilania bezpzerwowego naleŻy zaopatrzyÓ
We własne' niezaleŻne ŹrÓdło energii' podłączone w sposÓb uniemoŻliwiający podanie napięcia do
sieci przedsiębiorstwa energetycznego'

8. Warunki pzyłączenia zostały okreŚlone dla standardowych parametrÓW energii elektrycznej
określonych W ustawie Prawo energetyczne.

9' W pzypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi,
Wnioskodawca winien zwrÓciÓ się do Wydziału Eksploatacji z Wnioskiem o okreŚlenie warunkÓw
prŻebudowy tych urządzeń '

10.TAURoN Dystrybucja s'A' ośWiadcza, że po zawarciu umowy o plzyłączenie oraz spełnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych WarunkÓw przyłączenia i po Wykonaniu niezbędnych
urządzeń elektroenergetycznych' ktÓrych realizaąa nastąpi na podstawie zawartej 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'
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14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. |J' z 2013 r'' poz. 1409 w@z z póżniąszymi zmianami) i Winno byÓ

traktowane jako pŻyrzeczenie zawarcia umowy o pzyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktÓrej mowa wań.61 ust' 5 ustawy zdnia 27 marca 2003r' o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz' U' z2012 r. poz.647 wraz z pÓŹniejszymi zmianami).

11.Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosiĆ pisemnie w TAURoN Dystrybucja S'A' każdy posiadany
agregat prądotwÓrczy oraz uzgodniÓ Warunki połączenia agregatu z zasilaną instalacją' Połączenie
to Winno byÓ Wykonane w sposób Wykluczający pracę róWno|egłą agregatu z siecią dystrybucyjną
oraz możliwoŚÓ podania napięcia na sieó dystrybucyjną.

'l2.Wymagania dotyczące rczwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TAURON
Dystrybucja s'A' ujęte W formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej
www. ta u ron-dvstNbuci a. pl

13'TAURoN Dystrybucja S'A. proponuje usługę śWiadczenia konserwacji dobudowanego oświetlenia
drogowego wprowadzona stosownym aneksem W ramach obowiązującej umowy o śWiadczenie
usług oświetleniowych'

Przygotował: Korczowski Pzemysław
Grupa: O08R03

TAURON rybucja 9.A.

załączniki:
zaŁ Nr 1 - projekt unowy o przyłączenie
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