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WARUNKI PRZYl#\CZENIA 

1. Przylqczany obiekl: 

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA·OPERATOR SA 
Oddzial w Plocku 

Nazwa:oswielienie drogowe 
Adres (Nr dzialki):Dluiniewo 

gm. Baboszewo • dzialka numer 23/1 
2. Grupa przyl'lczeniowa: V 
3. Moc przylqczeniowa: 2.5 kW 
4. Miejsce przyl'lczenia: Islniej'lcy slup linii nN. 

GPZ - Plorisk [0033] 
Linia 15 kV Dzieklarzewo [0033119] 
Stacja SN/nn Dluiniewo I [S2-01390] 
Obw6d nn [] 
Obiekt Stacja SN/nN [SN] Dluiniewo I [S2-01390] 

5. Miejsce doslarczania energii elektrycznej: 
zaciski pr'ldowe odgal~ine od projektowanego slupowego rozlqczniko-bezpiecznika; 

6. Rodzaj przylqcza: napowietrzne 
7. Zakres prac niezb~dnych do realizacji przyl'lczenia oraz wymagania w zakresie wyposaienia niezb~dnego do wsp61pracy z 

sieci'l: 
7. 1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
7.1.1. Urz'ldzenia WN i SN: 

nie dotyczy 
7.1.2. Stacja transformatorowa: 

dostosowae/sprawdzie zabezpieczenia na obwodzie po dokonaniu przylqczenia 
7.1.3. Urzqdzenia nn: 

- na slupie linii nN O,4kV zabudowae rozl'lczniko-bezpiecznik kt6ry naleiy zasilie kablem AsXSn min 25mm2 . (lokalizacj~ 
rozl'lcznika ustalie z podmiotem przylqczanym). 

7.1.4. Wyposaienie urzqdzeri, instalacji lub sieci, niezb~dne do wsp6lpracy z sieci<\, do kt6rej instalacje lub sieci Sq przylqczane: 
dla ochrony przed poraieniem prqdem elektrycznym naleiy zapewnie samoczynne wylqczenie zgodnie z wiedzq technicznq i 
obowi'lzuj'lcymi przepisami przy ukladzie sieci zasilaj'lcej nN TN-C. I nstalacj~ odbiorczq naleiy wykonae w ukladzie TN-C-S. 
Zastosowane wyl'lczniki przeciwporaieniowe r6inicowo-pr'ldowe winny bye 0 dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mAo 
wykonac instalacj~ odbiorczq zgodnie z wiedzq technicznq i obowiqzujqcymi przepisami. Od miejsca dostarczania energii 
elektrycznej naleiy stosowae materialy i urzqdzenia dopuszczone do stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
jako uziomy instalacji elektrycznej naleiy wykorzystywac metalowe konstrukcje budynk6w, inne metalowe elementy 
umieszczone w fundamentach stanowiqce sztuczny uziom fundament6w, zbrojenia fundament6w i scian oraz przewodz'lce prqd 
instalacje wodociqgowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatujqcej siee wodociqgowq 

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakl6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urz'ldzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakl6ceri z urz'ldzeri lub instalacji Odbiorcy naleiy zastosowae urz'ldzenia 
pomiarowe i ochronne. 
- w zaleinosci od rodzaju zasilanych urzqdzeri , szczeg61nie posiadajqcych elementy elektroniczne, naleiy zastosowae w 
instalacji odbiorczej odpowiednie urz'ldzenia i srodki ochrony przeciwprzepi~ciowej . 
- w instalacjach elektrycznych naleiy slosowae urzqdzenia ochrony przeciwprzepi~ciowej . Spos6b i miejsce inslalowania 
zgodnie oraz rezystancje uziemieri urzqdzeri ochrony przeciwprzepi~ciowej stosowae zgodnie z wiedz'l technicznq i przepisami 
budowy. 

7.1.6. Dostosowanie przylqczanych urzqdzeri, instalacji lub sieci do system6w sterowania dyspozytorskiego: 

7.1 .7. Demontaie: 
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7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylqczany: 
- wybudowac wydzielony napowietrzny obw6d oswietlenia ulicznego od projektowanego rozlqcznika przewodem izolowanym 
samonosnym AsXSn 0 przekroju min. 25 mm2 na ist. konstrukcjach wsporczych b~dqcych wlasnosciq ENERGA OPERATOR 
SA 
- projektowanq szafk~ zlqczowq oswietlenia ulicznego z miejscem zainstalowania ukladu pomiarowego energii elektrycznej 
zabudowac na slupie linii nN 
- sterowanie oswietlenia ulicznego rozwiqzac w oparciu 0 zegar astronomiczny 
- typ opraw dobrac do parametr6w ulicy 
- ir6dla swiatla instalowac energooszcz~dne 

8. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi5 0.4 
9. Wymagania dotyczqce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 
9.1. Miejsce zainstalowania: 

szafka zlqczowa oswietlenia ulicznego zainstalowana na slupie linii nN 
9.2. Rodzaj i prqd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego I gl6wnego: 

wylqcznik nadmiarowo - prqdowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) 0 prqdzie znamionowym 16 A, zainstalowane w 
szafce oswietlenia ulicznego 

9.3. Spos6b pomiaru: bezposredni 
9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana 
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do system6w zdalnego odczytu danych pomiarowych 

9.6. Wymagania dodatkowe: 
a) Dla pomiaru posredniego lub p6lposredniego, zastosowac odpowiednie przekladniki i listw~ kontrolno-pomiarowq a w 

obwodach wt6rnych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwod6w napi~ciowych licznik6w oraz optycznq sygnalizacj~ 
zaniku napi~cia . 

b) Dla poszczeg61nych etap6w budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru mocy. 
c) Urzqdzenia pomiarowe winny bye osloni~te i przystosowane do oplombowania. 
d) Wymagania techniczne dla uklad6w transmisji danych pomiarowych okreslone Sq w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA 
e) inne: 

10. Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej 
10.1. Dotyczy sieci 0 napi~ciu do 1 kV: 

a) Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C. 
b) Napi~cie znamionowe sieci 0,4 kV 
c) Maksymalny prqd zwarciowy w sieci 26 kA 

Rzeczywistq wartosc prqdu zwarciowego oblicza projektant. 
d) System ochrony od poraieri Samoczynne wylqczenie zasilania 

10.2. Dotyczy sieci 0 napi~ciu powyiej 1 kV: 
a) Spos6b pracy punktu neutralnego sieci 
b) Napi~cie znamionowe sieci kV 
c) Prqd zwarcia doziemnego A 
d) Czas wylqczenia zwarcia doziemnego s 
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV MVA 
D Czas wylqczenia zwarcia wielofazowego s 

w stacji11 0/15 kV GPZ Plorisk 
Rzeczywistq wartosc prqdu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej. 

g) System ochrony od poraieri uziemienie ochronne 
10.3. Inne: 

11. Dane znamionowe urzqdzeri, instalac'i i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy 
Rodzai urzadzeniaiinstalacii/sieci Napiecie znam. IkVJ Moc znam. IkWJ Prad rozruchu IAJ 
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12. Inne uslalenia: 
12.1. Dotyczy projektu budowlanego: 

Projekty budowlano-wykonawcze przed przyst1jjJieniem do realizacji inwestycji podlegajq sprawdzeniu przez Rejon Dystrybucji 
Ciechanow pod wzgl~dem zgodnosci z warunkami przylqczenia do uklad6w rozliczeniowo-pomiarowych wlqcznie. 
Wytyczne projektowe naleiy uzyskac oraz uzgodnic opracowanq dokumentacj~ projektowq dotyczqCq oswietlenia z ENERGA 
08WIETLENIE Sp. z 0.0. Biuro Regionalne w Plocku ul. Graniczna 57, 09-407 Plock. 

12.2. Dotyczy wsp6/pracy ruchowej: 
podmiotow grupy V zgodnie z instrukcjq Przedsi~biorstwa Energetycznego 

12.3. Dotyczy umowy 0 przylqczenie: 

12.4. Inne wymagania: 

13. Uiytkowane urzqdzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiqzujqcych przepisach dotyczqcych 
kompatybilnosci elektromagnetycznej. 

14. Przy realizacji niniejszych warunkow przylqczenia naleiy uwzgl~dnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Dystrybucyjnej obowiqzujqcej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA. 

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 
pOZ. 623 z 2007 r.) . 
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla wW. obiektu. Naleiy 
liczyc si~ z mOiliwosciq przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowq dostaw~ energii elektrycznej moina zapewnic 
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego ir6dla energii (np. agregatu prqdotworczego, urzqdzenia UPS, itp.) po uprzednim 
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERA TOR SA Oddzial w Plocku 

16. Zawarcie umowy 0 przylqczenie stanowi podstaw~ do rozpocz~cia realizacji prac projektowych i budowlano-montaiowych, na 
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy 0 przylqczenie stanowi zalqcznik do niniejszych warunk6w. 

17. Warunki przylqczenia Sq waine 2 lata od dnia ich dor~czenia. 
Po zawarciu umowy 0 przylqczenie warunki przylqczenia waine Sq w okresie obowiqzywania umowy 0 przylqczenie. 

18. Dzialajqc na podstawie art. 7 us!. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z p6in. 
zm.) w zwiqzku z art. 34 us!. 3 pkt 3 ustawy z dnia 71ipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z poin. zm .) ENERGA-OPERATOR 
SA oswiadcza, ie zapewni dostaw~ energii dla obiektu przylqczanego: 
- po przylqczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunk6w przylqczenia oraz w oparciu 0 

umow~ 0 przylqczenie, jaka zostanie zawarta pomi~dzy Podmiotem Przylqczanym a ENERGA - OPERATOR SA, 
- po zawarciu umowy 0 swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej. 
Niniejsze oswiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 us!. 3, pk!. 3 ustawy - Prawo budowlane. Oy,ektO< 

Otrzymujq: 

Olechowicz Artu r 
OPRACOWAl 

tel ............. .... .. 

1. Wnioskodawca 
2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Plocku Rejon Dystrybucji w Ciechanowie 

ul. Mlawska 3, 06-400 Ciechan6w 

Rejon Oystrybucji Ciechanow 
"=-----~. 

Krzysztof Niemierzycki 

ZA TWIERDZll 




