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WARUNKT PRZYLACZENTA
DO SIECI ELEKIROENERGETYCZ'{EJ EIIERGAOPERATOR SA

Oddzial w Oltztynl:

Paldqqzany obielt:

Nazwa; budynek administracyjno-tiurowy

Adres (Nr dziati): Osryn, ul. Kolobzeska 11

gm. Olsztyn , dzialka numer 4109

Gruga przy'qczeniowa: V

tloc przy{qpzeniorYa: 25.5 kW

Miejsoe przylqczenia:

GPZ - Olszlyn Cenkum [G6011]
Linia 15 kV OLSZTYN CENTRUM - GLOWACKIEGO [5601112]
Stacja SNinn GLOWACKIEGO 2 [G0765]
Obw6d nn Kolobzeska 118 [076541]
Obiekt Zlqcze, szafl(a [nN] ZUKolobeeska 11A [0755010112K-31
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5 Mieisce dostarc?ania energii eleffiyczne,:

0;

zaciski prdorrc pzeryodow przy konsfukcji wsporczej vv Sciaflie budyfiku, na wyisciu w kieonku insldacji pzytqgzanei;

Rodzai przlqgza: k*lo$D
Zakres prac niezbQdnydr do realizacji przytqgzenia oraz wymagania y, z*resie wyposa2enia nieaqdnego do wspOlpracy z

sieci4

Zakcs inwestycii realizowanych pzez ENERGAOPERATOR SA

Ueqdzenia W\l i SN:
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7.1.2. Stacja tran slomatoror/a

7.1.3. Uaqdzenia nn

7.1.4. Wypma2enie uzEdzefl, instalac,i lub sieci, niededne do wspdpracy ? sieci4 do ktdrej instalage lub sieci sq przylqczane

7.1.5. Zabezpieczenie sieci pzed zakl6ceniami elektry€znfni po$odowany,rni przez uzqdzsnia, instalacie lub sieci wnioskodawcy

7.1.6. Dostosowanie przylqc:anych urzqdze , instalacji lub sieci do system6w slerowania dyspozytorskiego:

7.'1.7. Demontare

Zakres inrvestycji realizowanych peez Podmiot Pzylqczany:
yvykonac rozdld instalacii pzed i zalicznikon/ej. Wewnetr2nE linQ zasilaj+q przystosoryae do poboo moc,

l4rymagany stopiei skompensowania mocy biemei: tg f5 0.4

Wymagania dotyczqge uktadu pomiarolrro-rozliczenioy€go i systemu pomiaroryo-rozliczeniowego:
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Mieisce zainslaloYrBnia:

mieisce og6lnodostQ!fl e/przy istnaiqgym ukladziG pomiarcy,ym

Rodzaj i prd aamid|owy oraz mieisce usytuorvania zde4ieeenia pzedli:milorego / gld$mego:

$rrtqgzlik instdarylny nadmiaro$,cfi{owy o prdzis z|amiooowym 50 A, zainsldowaoe m tautc, pomiafouej

Spos(6 pomiaru: be@Srcdni

Rodzaj mierzonej energii: Enargia olektryczna czynna pobrana

Przystosonanie utldu pomiaroro+odi:zenbv€go do system6!, zddn@ odcztfu daych pomiarowydt

Wymagaflia doda$orc:

a) ola pomiaru po&€dnrogo lub p6lpoS,r€dnrego, zaslosovrac odpov,iednie pr2ekladniti i listwe konbdnGpomisorE a w
ob$odach wt6myct pomiaru wykonae rab€zpieczenie obiodOyv napigcioyrydl lkznikow oraz optyczn{ sygndizacjg
zaniku naprQcia.

b) Dla poszczegdnydr elapow budowy FzevridzieC poiniar dostosowny do poboru moq.

c) Unqdzenia pomiaroua ainny byC osloniQle i przystosoyrane do odornbov{ania.

d) Wfnagania tecinicae dla ukladow trdnsmisji danych pomiafolyyct okreslone sq w lnsbukcii Rudlu i Ekdoetacii
Sieci gysh,bucylnej ENERGT!-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzai ukladu porniaros.ego: 3-lazowy.

Zapemie sebktyumosi dzialania zabezpieczenia pnedlicaikort ego z zabepieczeniem w zlqczu.

Dane dogczqge sied ordz paranetry w zalresie elektro€nergetycarej axomatyti zabezpieczeniovrej isyslemoscj

Dotyczy sieci o napiqciu do 1 kV:

a) Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w utladzie TtlC.

b) Nap()cie alamioflorve sieci 0,4 tV

c) iraksyrnalny pr4d zwarciony ry sieci 5.321 kA

RzeczyvrstE watloSo prdu zwarcbwego oblicza p@jektant.

d) System ochrsfly od poraiei Samoczynne rvylqgzeoie zasilania

Dotyczy sieci o napl?su po$,y2e, 1 kV:

a) Sposob facy punktu neutrdnego sieo

b) Napieci€ aarnionolve sbci - kv

c) Prd z$rarcia dozismnsgo - A

d) Czas wylqczeria zwsrcia dozjemnego - s

e) Moc zwarciowa na szyn&h 15 kV - MVA

f) Czas wylqczenia zwarcia wielofazorvego - s

w stacii 1 1 0/1 5 kV GPZ Osap Centrum

RzeczywstE yarlo6c prEdu r arcia nislofazonego oblicza pro,rektant na podstaryie mocy zwarciolvej.

g) System ochrony od pora2eri uziemionie ochronne

lnne:

PararEtry sieci elektroenergetcznej do mieisca Vzylqczenia.
Moc translormatora w stacji: 630 kVA.
Parameby obwodu do mieisca pzylaczenia: YAlfl 4x240mm2 - 74m.

oane znamionowe urzdzei. iflstdacii i sieci oraz dopuszczdne graniczne pararlEtry ach pre,

9.3

9.4

9.5

9.6

tu.
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10.3.
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Rodzaj uzadzenia/instalacji/sieci Napiqcie znam. [kV] Moc znam. [kW] PrEd rozruchu [A]

'12.

12.1

lnne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego

Jednokreskowy schemat zasilania w e mocy przylqczeniowej, ukladu pomiarowego izabezpieczei nale2y uzgodnic w

dokonad odbioru technicznego'r/ybudowanych (peebudowanych) utzEdzeh

12.3. Dotyczy umowy o ptzylEczenie

13 UAdkowane uzqdzenia elektryczne powinny spelniac wymagania okreslone w obowiqzujEcych pzepisach dotyczqcych

kompatybilnoSci elektromagnetycznej.

Przy realizacji niniejszyct lyarunk6,/v przylqczenia naleiy uwzglqdnii wymagania okreslone w lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji

Sieci oystryburyjnej obowiqzujqcej na terenie dzialania ENERGA-oPERAToR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okresla Rozpozqdzenie l\,linistra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93

poz. 623 z 2007 t .\ .

ENERGA-OPERATOR SA nie zapemia bezpzerwowej dostav{y energii do sieci elektroenergetycznej dla !ff. obiektu.

Nale2y liczyd sig z mo2liwosciq pnerw vJ dostawie energii elektrycznej. BezpzeMowq dostarvq energii elektrycznej mozna

zapewrid jedynie popzez zainslalowanie w{asnego ir6dla energii (np. agregatu prqdotworczego, unqdzenia UPS, itp.) po

upzednim uzgodnieniu warunkowjego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Olsztynie

Za'Mrcie umowy o pzylqczenie stanowi podstawQ do rozpoczQcia realizacji prac projektowych i budorvlano-monta2owych, na

zasadach okreslonych !v tej umowie. Projekt umowy o przyl4czenie stanowi zalqcznik do niniejszych warunk6w.

Warunki pzylqczenia sqwaine 2lata od dnia ich dorqczenia.

Po za$,larciu umowy o przylEczenie warunki pzylqczenia \,{aine sqw okresie obowiqzywania umowy o pzylEczenie.

Dzialajqc na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz, 348 z
p62n. zm.) w zwiqzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U, nr 89 poz. 414 z p62n. zm.) ENERGA-

OPERAToR SA oswiadcza, 2e zapevfli dostawg energii dla obiektu przylEczanego:

- po pzyl4czeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunk6w przylqczenia oraz w oparciu o
umowq o przylqczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylqczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
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- po zawarciu umowy o Swiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oswiadczenie jest 06r iadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane

w Ol52tg el

Elzb n

OPRACOWAL

tel.896121441 TT ZATWIEROZIL

Otnymuj4 1. Wnioskodau/ca

2. ENERGA-OPERATOR SA oddzial w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Olsztynie
ul. Cicha 7, 10-950 Olsztyn

12.2. Dotyczywspolpracy ruchowej:

12.4. lnne wymaganial


