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Numer P/17/052902 Ie scowosc Ciechan6w ata 20-10-2017 

WARUNKI PRZYt.I\CZENIA 
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERA TOR SA 

Oddzial w Plocku 

1. PrzytctCUlny obiekt 
Nazwa:oSwietlenie drogowe 

Adres (Nr dzialki):Sokolniki Stare 
gm. Baboszewo ,dzialka numer 159 

2. Grupa przylC\.Czeniowa: V 
3. Moe przylctCZeniowa: 2 kW 
4. Miejsce przyt~enia: Istniej<\cy slup linii nn. 

GPZ - Plonsk 8ydgoska [D03S[ 
linia 15 kV Raei¥: [0036/11] 
Stacja SN/nn Korzybie Sokolniki [S7 ·01284] 
Obw6d nn (] 
Obiek! Stacja SN/nN [SN) Korzybie Sokolniki 157-01284\ 

5. Miejsce dostarczania energii eleklrycznej: 
zaciski pr<tdowe '<\cz<\ce projektowane oswietlenie z istniejl\Ci\liniCl, 0,4 kV; 

6. Rodzaj przyl<\CZa: napowietrzne 
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA·OPERATOR SA 
7."1. Urz<\dzenia WN i SN: 

nie dotyczy 
7.1.2. Stacja transformatorowa: 

dostosowaCIsprawdzj¢ zabezpieczenia na obwodzie po dokonaniu przytCl,czenia 
7.1.3. U~zenia nn: 

nie dolyczy 
7.1.4. Wyposaienie urzapzen, inslatacji tub sied, niez~dne do wsp61pracy z siedlt do kl6rej inslalacje lub sieci Sq przylqczane: 

dla ochrony przed poraieniem prCl,dem eleklrycznym naleiy zapewnic samoczynne wylCl,czenie zgcdnie z wiedza.1echnicznCl, i 
obowiCl,Zujqcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilajCl,cej nN TN-C. InstalacjF;! odbiorczq naleiy wykonac w ukladzie TN-C-S. 
Zaslosowane wylqczniki przeciwpof.u:eniowe r6inicowo-prapowe winny bye 0 dzialaniu bezposrednim i czuloSci do 30 mAo 
wykonat inslalacjF;! odbiofczq zgodnie z wiedzq lechnicznq i obowiCl,Zujqcymi przepisami. Cd miejsca doslarczania energii 
elektrycznej naleiy slosowac maleriaty i urzCl,dzenia dopuszezone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
jako uziomy inslalacji elektrycznej naleiy wykorzyslywae melalowe konstrukcje budynk6w, inne melalowe elementy 
umieszczone w fundamentach stanowiqce sztuczny uziom fundamenl6w, zbrojenia fundamenl6w i ~cian oraz przewodzqce prCl,d 
Inslalacje wodoci<\QOwe pod warunkiem uzyskanla zgody jednostki eksploatujqcej sla'; wodociqgowCl, 

7.1.5. Zabezpieczenie sied przed zakl6ceniami elektrycznymi powodowanyml przez urzapzenia, Inslalacje tub sled wnioskodawcy: 
- w celu zabezpieczenia sied przed wprowadzaniem zak/6cen z urzapzeli lub Instalacji Odbiorcy naleiy zaslosowat urzCl,dzenia 
pomiarowe i ochronne. 
- w zaleino~ci od rodzaju zasilanych urzCl,dzen, szczeg61nie posiadajqcych elementy elektroniczne, naleiy zastosowac w 
inslalacji odbiorczej odpowiednie u~zenia i srodki ochrony przeciwprzepiF;!ciowej. 
- w inslalacjach elektrycznych naleiy stosowac u~zenia ochrony przedwprzep~wej . Spos6b i miejsce inslalowania 
zgodnie Ofaz rezystancje uziemieri u~zen ochrony przeciwprzep~wei slosowac zgodnie z wiedza.technicznq i przepisami 
budowy. 

7.1.6. Dostosowanie przylCl,czanych urzapzen, instalacji lub sieci do system6w sterowania dyspozylorsklego: 

7.1.7. Demontaie: 

7.2. Zakres inwestycji realizowanydl przez Podmiol Przylqczany: 
- wybudowac wydzlelony napowielrzny obw6d oswiellenia ulicznego cd isl. slupa linii nN O,4kV przewcdem izolowanym 
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samonosnym AsXSn 0 przekroju min. 2x 25 mm2 na ist. konstrukcjach wsporczych ~t\CYch wlasnosci<t ENERGA OPERATOR 
SA 
"na stupie linii nN O,4kV zabudowac rozl<tCZlliko-bezpiecznik 
• projektowan<t szafk~ zI<tCZOWCl oswietlenia ulicznego z miejscem zainstalowania ukladu pomiarowego energii eleklrycznej 
zabudowac na slupie linii nN 
• slerowanie oswietlenia ulicznego rozwictZac W oparciu 0 zegar astronomiczny 
- typ opraw dobrae do parametr6w uliey 
- trodla swiatla instalowac energooszcz~dne 

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: 19 tis 0.4 
9. Wymagania dOtyCZetC6 ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-roziiczeniowego: 
9.1 . Miejsce zainstalowania: 

szafka zlctczowa oswieUenia ulicznego zainstalowana na slupie linii nN 
9.2. Rodzaj i prctd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego I gl6wnego: 

wyf~ik nadmiarowo - prt\,dowy bez czIonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 0 pr/tdzie znamionowym 10 A, zainstalowane w 
szafce oSwieUenia ulicznego 

9.3. Spos6b pomiaru: bezpo~redn i 

9.4. Liczniki: a) uklad pomiarowy fazowy zainslalowae na napi~ciu przyl/tczenla 
b) licznik energii elektrycznej powlfllen umoiliwiae dwukierunkowy pomiar energii czynnej 
oraz biemej dla odbiorc6w posiadajCl,cych ir6dIa wytwOrcze, mierzony w czterech kwadrantach z rejestracjCl, profili obciatenia. W 
przypadku odbiorc6w nie posiadaj/tcych ir6dei wytwOrczych, licznik energii elektrycznej powinien umoiliwiae jednokierunkowy 
pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biemej z rejestracjlt profili obci~nia 
e) licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klas~ dokladno~ei nie gorsZlt nii 2 dla 
energii czynnej nie gorsZlt nii 3 dla energii biemej 
d) obwody napifi.!ciowe licznika powinny bye zabezpieczone po stronie nN 
e) wszystkie elementy czlonu zasilaj<\C99o oraz oslony i urzctdzenia wchodZC\C6 w sklad ukladu pomiarowego energii 
elektryeznej muszq bye przystosowane do plombowania 

9.5. przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do system6w zdalnego odczytu danych pomiarowych 

9.6. Wymagania dodatkowe: 
a) Dla pomiaru posredniego lub p6/posredniego, zastosowae odpowiednie przekladniki i listwfi.! kontrolno-pomiarowlt a w 

obwodach wt6mych pomiaru wykonae zabezpieczenie obwod6w napi~owych lieznik6w oraz optycznlt sygnalizacj~ 
zaniku napi~ia. 

b) Dla poszczeg61nych etap6w budowy przewidziee pomiar dostosowany do poboru mocy. 
e) U~zenia pomiarowe winny bye oskJni~te i przystosowane do oplombowania. 
d) Wymagania teehniezne dla uklad6w transmisji danych pomiarowych okreslone sit w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sied 

Dystrybucyjnej ENERGA-QPERATOR SA 
e) inne: 

10. Dane dOtyczotce sied oraz parametry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej 
10.1. Dotyczy sieci 0 napi~u do 1 kV: 

a) Uklad sied Siee 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C. 
b) Napi~e znamionowe sieci 0,4 kV 
e) Maksymalny pr/td zwarciowy w sieci 2£ kA 

Rzeczywisl&. wartosc prctdu zwareiowego oblieza projektant. 
d) System ochrony od poraieri Samoczynne wyl<\CZenie zasilania 

10.2. Dotyczy sieei 0 napiQciu powyiej , kV: 
a) Spos6b praey punktu neutralnego sieei 
b) Napi~eie znamionowe sieei kV 
c) Pritd zwarcia doziemnego A 
d) Czas wylitczenia zwarcia doziemnego s 
e) Moe zwarciowa na szynach 15 kV MVA 
~ Czas wylitczenia zwarda wielofazowego s 

w stacjil10/15 kV GPZ Plorisk 8ydgoska 
Rzeczywistlt warto$C pritdu zwarda wielofazowego oblicza projeklanl na podslawie mocy zwarciowej. 

I 



Energa 
operator 

g) System ochrony od porazeri uziemienie ochronne 
10,3, Inne: 

11 . Dane znamionowe urzadzer'l, instalac"j i sieci oraz doouszczalne Qraniczne arametry ich pracy 
Rodzaj urzctdzenialinslalac"j/siecj Napj~ie znam. IkV} Moe znam. 'kWl Prad rozruchu Al 

12. Inne ustalema. 
12.1 . Dotyczy projektu budowlanego: 

Projekly budowlano-wykonawcze przed przysl<\pieniem do realizacji inwestycji podlegaja. sprawdzeniu przez Rejan Dystrybucji 
Ciechan6w pod wzgl~em zgodnosci z warunkami przy1a.czenia do uklad6w rozliczeniowo·pomiarowych wt'lcznie. 
Wytyczne projeklowe naleiy uzyskac oraz uzgodnic opracowanct dokumentacj~ projektowa. dotyczetca. oswietlenia z ENERGA 
OSWIETLENIE Sp. Z 0.0. Biuro Regionalne w Plocku ul. Graniczna 57, 090407 Plock. 

12.2. Ootyczy wsp6/pracy ruchowej: 
podmiot6w grupy V zgodnie z instrukcjct Przedsi~biorstwa Energelycznego 

12.3. Ootyczy umowy 0 przylctczenie: 

12.4. Inne wymagania: 

13. Uiytkowane urzctdzenia eleklryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowia.zujctcych przepisach dolycZ<tCych 
kompatybilnosci eleklromagnetycznej. 

14. przy realizacji niniejszych warunk6w przylctczenia naleiy uwzgl(ldni6 wymagania okreslone w Inslrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Oyslrybucyjnej obowia.zujctcej na lerenie dzia/ania ENERGA-OPERATOR SA. 

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozpo~zenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Oz.U. Nr 93 
poz. 623 z 2007 r.). 
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci eleklroenergelycznej dla ww. obiektu . Naleiy 
liczyt si(l z moiliwoscia. przerw w doslawie energii eleklrycznej. Bezprzerwowct dostaw(l energii eleklrycznej moina zapewni6 
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego iroola energii (np. agregalu prctdotworczego, urzctdzenia UPS, ilp.) po uprzednim 
uzgodnieniu warunk6w jego inslalacji z ENERGA·OPERA TOR SA Oddzial w Plocku 

16. Zawarcie umowy 0 przylctczenie slanowi podstaw~ do fOzpocz(lcia realizacji prac projektowych i budowlano-monlaiowych, na 
zasadach okreslonych w lej umowie. Projekl umowy 0 przylctczenie stanowi zal<tCZnik do niniejszych warunkow. 

17. Warunki przy1ctczenia Sct waine 21ala ad dnia ich dor~zen ia. 

Po zawarciu umowy 0 przylctczenie warunki przy1ctczenia waine Sct w okresie obowi<\Zywania umowy 0 przylctczenie. 
18. Ozialajctc na podslawie art. 7 us!. 14 uslawy z dnia 10 kwielnia 1997 roku - Prawo energelyczne (Oz. U. nr 54 poz. 348 z p6in . 

zm.) w zwiqzku z art. 34 us!. 3 pkl 3 uSlawy z dnia 71ipca 1994 roku (Oz. U. nr 89 poZ. 414 z p6in. zm.) ENERGA-OPERATOR 
SA oswiadcza, ie zapewni doslaw(l energii dla obieklu przylqczanego: 
- po przylctCzeniu obieklu do sieci eleklroenergetycznej na podslawie niniejszych warunk6w przylctCzenia oraz w oparciu 0 
umow(lo przyl<\czenie, jaka zostanie zawarta pomi~zy Podmiotem Przyl<\czanym a ENERGA- OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy 0 swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oswiadczenie jesl oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 us!. 3, pkt. 3 tawy • Prawo budowlane. 

Olrzymujq: 

Olechowicz Artur 
OPRACOWAl " --------~~~~~--------ZATWIERDZll 

te l. .. ........... .... .... . 

1. Wnioskodawca 
2. ENERGA·OPERA TOR SA Oddzial w Plocku Rejon Oystrybucji w Ciechanowie 

ul. Mlawska 3, 06-400 Ciechanow 


