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WARUNKI PRZYU\CZENIA 

1. Przyla.czany obiekl: 

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA·OPERATOR SA 
Oddzial w Plocku 

Nazwa:oswielienie drogowe 
Adres (Nr dzialki):Galomin 

gm. Baboszewo , dzialka numer 25/1 
2. Grupa przyla.czeniowa: V 
3. Moc przyla.czeniowa: 2.5 kW 
4. Miejsce przyla.czenia: Islnieja.cy slup linii nN. 

GPZ • Plorisk [0033) 
Linia 15 kV Dzieklarzewo [0033/19) 
Slacja SN/nn Galomin II [S2-01375) 
Obw6d nn [) 
Obiekl Slacja SN/nN (SN) Galomin II (S2-01375) 

5. Miejsce dostarczania energii eleklrycznej: 
zaciski pra.dowe odgal~ine od projektowanego slupowego rozla.czniko-bezpiecznika; 

6. Rodzaj przyla.cza: napowielrzne 
7. Zakres prac niezb~dnych do realizacji przyla.czenia oraz wymagania w zakresie wyposaienia niezb~dnego do wsp6lpracy z 

siecia.: 
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
7.1.1. Urza.dzenia WN i SN: 

nie dotyczy 
7.1.2. Stacja Iransformalorowa: 

doslosowac/sprawdzic zabezpieczenia na obwodzie po dokonaniu przyla.czenia 
7.1.3. Urza.dzenia nn: 

- na slupie linii nN O,4kV zabudowac rozla.czniko-bezpiecznik klory nalezy zasilic kablem AsXSn min 25mm2.(lokalizacj~ 
rozla.cznika uslalic z podmiolem przyla.czanym). 

7.1.4. Wyposaienie urza.dzeri, instalacji lub sieci, niezb~dne do wspolpracy z siecia., do kl6rej inslalacje lub sieci sa. przyla.czane: 
dla ochrony przed poraieniem pra.dem eleklrycznym naleiy zapewnic samoczynne wyla.czenie zgodnie z wiedza. techniczna. i 
obowia.zuja.cymi przepisami przy ukladzie sieci zasilaja.cej nN TN-C. Inslalacj~ odbiorcza. naleiy wykonac w ukladzie TN-C-S. 
Zastosowane wyla.czniki przeciwporaieniowe r6Znicowo-pra.dowe winny byc 0 dzialaniu bezposrednim i czulosci do 30 mAo 
wykonac instalacj~ odbiorcza. zgodnie z wiedza.lechniczna. i obowia.zuja.cymi przepisami. Od miejsca doslarczania energii 
elektrycznej naleiy stosowac materialy i urza.dzenia dopuszczone do slosowania na terenie Rzeczypospolilej Polskiej 
jako uziomy instalacji eleklrycznej naleiy wykorzystywac melalowe konstrukcje budynkow, inne metalowe elemenly 
umieszczone w fundamenlach slanowia.ce sztuczny uziom fundament6w, zbrojenia fundament6w i scian oraz przewodza.ce pra.d 
instalacje wodocia.gowe pod warunkiem uzyskania zgody jednostki eksploatuja.cej siec wodocia.gowa. 

7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakl6ceniami elektrycznymi powodowanymi przez urza.dzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 
- w celu zabezpieczenia sieci przed wprowadzaniem zakl6ceri z urza.dzeri lub instalacji Odbiorcy naleiy zastosowac urza.dzenia 
pomiarowe i ochronne. 
- w zaleznosci od rodzaju zasilanych urza.dzeri, szczegolnie posiadaja.cych elementy elektroniczne, naleiy zastosowac w 
instalacji odbiorczej odpowiednie urza.dzenia i srodki ochrony przec iwprzepi~ciowej . 

- w instalacjach elektrycznych naleiy stosowac urza.dzenia ochrony przeciwprzepi~ciowej. Sposob i miejsce instalowania 
zgodnie oraz rezystancje uziemieri urza.dzeri ochrony przeciwprzepi~ciowej stosowac zgodnie z wiedza. techniczna. i przepisami 
budowy. 

7.1.6. Dostosowanie przyla.czanych urza.dzeri, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego: 

7.1.7. Demontaie: 
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7.2. Zakres inwestyeji realizowanyeh przez Podmiot Przyl'lezany: 
- wybudowac wydzielony napowietrzny obw6d oswietienia ulieznego od projektowanego rozl'leznika przewodem izolowanym 
samonosnym AsXSn 0 przekroju min. 25 mm2 na is!. konstrukejaeh wsporezyeh b~d'leyeh wlasnosei'l ENERGA OPERATOR 
SA 
- projektowan'l szafk~ zl'lezow'loswietienia ulieznego z miejseem zainstalowania ukladu pomiarowego energii elektryeznej 
zabudowac na slupie linii nN 
- sterowanie oswietienia ulieznego rozwi'lzac w oparciu 0 zegar astronomiezny 
- typ opraw dobrac do parametr6w uliey 
- ir6dla swiatla instalowac energooszez~dne 

8. Wymagany stopien skompensowania moey biernej: tg fi:S 0.4 
9. Wymagania dotyez'lee ukladu pomiarowo-rozliezeniowego i systemu pomiarowo-rozliezeniowego: 
9.1 . Miejsee zainstalowania: 

szafka zl'lezowa oswietlenia ulieznego zainstalowana na slupie linii nN 
9.2. Rodzaj i pr'ld znamionowy oraz miejsee usytuowania zabezpieezenia przedlieznikowego I gl6wnego: 

wyl'leznik nadmiarowo - pr'ldowy bez ezlonu zwarciowego (ogranieznik moey) 0 pr'ldzie znamionowym 16 A, zainstalowane w 
szafee oswietlenia ulieznego 

9.3. Spos6b pomiaru: bezposredni 
9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryezna ezynna pobrana 
9.5. Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliezeniowego do system6w zdalnego odezytu danyeh pomiarowyeh 

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

obwodaeh wt6rnyeh pomiaru wykonac zabezpieezenie obwod6w napi~eiowyeh lieznik6w oraz optyezn'l sygnalizaej~ 
zaniku napi~eia . 

b) Dla poszezeg61nyeh etap6w budowy przewidziec pomiar dostosowany do poboru moey. 
c) Urz'ldzenia pomiarowe winny byc osloni~te i przystosowane do oplombowania. 
d) Wymagania teehniezne dla uklad6w transmisj i danyeh pomiarowyeh okreslone s'l w Instrukeji Ruehu i Eksploataeji Sieci 

Dystrybueyjnej ENERGA-OPERATOR SA 
e) inne: 

10. Dane dotyez'lee sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetyeznej automatyki zabezpieezeniowej i systemowej 
10.1. Dotyezy sieei 0 napi~eiu do 1 kV: 

a) Uklad sieei Siec 0,4 kV praeuje w ukladzie TN-C. 
b) Napi~eie znamionowe sieei 0,4 kV 
c) Maksymalny pr'ld zwareiowy w sieei 26 kA 

Rzeezywist'l warlosc pr'ldu zwareiowego oblieza projektan!. 
d) System ochrony od poraien Samoezynne wyl'lezenie zasilania 

10.2. Dotyezy sieci 0 napi~ciu powyiej 1 kV: 
a) Spos6b praey punktu neutralnego sieei 
b) Napi~eie znamionowe sieci kV 
c) Pr'ld zwarcia doziemnego A 
d) Czas wyl'lezenia zwareia doziemnego s 
e) Moe zwarciowa na szynaeh 15 kV MVA 
D Czas wyl'lezenia zwareia wielofazowego s 

w staeji110/15 kV GPZ Plolisk 
Rzeezywist'l warlosc pr'ldu zwareia wielofazowego oblieza projektant na podstawie moey zwarciowej. 

g) System oehrony od poraien uziemienie oehronne 
10.3. Inne: 

11. D d . ane znamlonowe urZqozen, instalaeji i sieel oraz d opuszeza ne granlezne parametry ieh praey 
Rodzaj urz'ldzeniaiinstalaeji/sieei Napi~cie znam. [kV] Moe znam. IkWl Prad rozruehu [AI 
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12. Inne ustalenia: 
12.1. Ootyczy projektu budowlanego: 

Projekty budowlano-wykonawcze przed przystqpieniem do realizacji inwestycji podlegajq sprawdzeniu przez Rejon Oystrybucji 
Ciechanow pod wzgl~dem zgodnosci z warunkami przylqczenia do ukladow rozliczeniowo-pomiarowych wlqcznie. 
Wytyczne projektowe naleiy uzyskat oraz uzgodnit opracowanq dokumentacj~ projektowq dotyczqCq oswietienia z ENERGA 
OSWIETLENIE Sp. z 0.0. Biuro Regionalne w Plocku ul. Graniczna 57, 09-407 Plock. 

12.2. Ootyczy wsp6lpracy ruchowej: 
podmiot6w grupy V zgodnie z instrukcjq Przedsi~biorstwa Energetycznego 

12.3. Ootyczy umowy 0 przylqczenie: 

12.4. Inne wymagania: 

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

14. Przy realizacj i niniejszych warunk6w przylqczenia naleiy uwzgl~dnic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji 
Sieci Oystrybucyjnej obowiqzujqcej na terenie dzialania ENERGA-OPERA TOR SA. 

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzqdzenie 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 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 prqdotw6rczego, urzqdzenia UPS, itp.) po uprzednim 
uzgodnieniu warunk6w 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 ust 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pain. 
zm.) w zwiqzku z art. 34 us!. 3 pkt 3 ustawy z dnia 71ipca 1994 roku (Oz. U. nr 89 poz. 414 z pain. 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 budo\\'~Qltor 

Otrzymujq: 

Rejon Dystry bucji Ciech anow 

Olechowicz Artur 
OPRACOWAl 

tel. 

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

ul. Mlawska 3, 06-400 Ciechanow 

~ 
Krzysztof Niemierzy cki 

ZATWIEROZll 




