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PGE
PGE Dystrybucja S.A.

Wyszków, 13-06-2018 r.

78-G7 /5/01,761,

Załqcznik nr 7 do Umowy nr I8-G7 /UP/oL1'6L o przyłqczenie do sieci dystrybucyjnej

Gmina Sadowne

ul. Kościuszki 3

07-1,40 Sadowne

Warunki przyłączenia nr L8-G7 /WP/a1'1'67 dla Podmiotu V grupy przyłączeniowej

do siecidystrybucyjnej o napięciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przyłączanego do sieci: oświetlenie drogowe

Lokalizacja: gmina Sadowne, miejscowość Złotki, nr dz. 668, 729

Na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2oO7r. w sprawie szczegółowych warunków

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z2OO7r. poz. 623 zpoźn. zm.|, wodpowiedzi na wniosek

z dnia 30-05_2018, określa się następujące warunki przyłączenia:

J.' Miejsce przyłączenia: istn' złącze kablowe nr O7z3O71' przy działce nr 672' Stacja Złotki 3 [o7-

16081.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiące jednocześnie miejsce rozgraniczenia

własności sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S'A. i instalacji Podmiotu Przylączanego: zaciski na

listwie zaciskowej za układem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacjiodbiorcy'

3. Moc przyłączeniowa: 3,00 kW - zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przyłącza: kablowe.

5. Zakres niezbędnych zmian w sieci związanych z przyłączeniem:

5.1. nie dotyczy - istniejące kablowe. Przy istniejącym złączu kablowym dobudować szafkę

złączowo - pomiarową dla Wnioskodawcy. Miejsce dołączenia WLZ do przyłącza uzgodnić w

Rejonie Energetycznym.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1,. od złącza pomiarowego do miejsca odbioru wybudować Wewnętrzną linię zasilającą

spełniającą wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra lnfrastruktury z dn. 12 kwietnia

20o2r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Dz' U. nr 75 poz. 690) z późniejszymi zmianami' Wybudować linię oświetlenia

ulicznego kablem YAKXS lub przewodem AsXSn o przekroju wg. obliczeń projektowych.

7. Miejsce zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: złącze kablowo-pomiarowe nN w linii

ogrodzen ia/gra n icy działki.



8. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego isystemu pomiarowo-

rozliczeniowego:

8.1' zastosować bezpośredni układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV z licznikiem 3-

fazowym energii elektrycznej zapewniającym jednokierunkowy pomiar energii czynnej.

Układ pomiarowo_rozliczeniowy dostarcza i instaluje PGE Dystrybucja S.A.,

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:

9.1. wyłącznik nadmiarowo-prądowe (przedlicznikowe) W obudowie przystosowanej do

plombowania 16 A w szafce pomiarowej

10' Jako system dodatkowej ochrony od porażeń przyjąć samoczynne wyłączanie zasilania w czasie

określonym w obowiązujących normach. Układ pracy sieci zasilającej 0,4 kV: TN-C

1L. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być

większy niż tg Q = 6,4'

12. Poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach

przywołanego wyżej Rozporządzenia Ministra Gospodarki.

J.3. lnstalacje i tlrząrlzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo

użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę

przed przepięciami łączeniowymi iatmosferycznymi występującymi w sieci energetycznej,

powstaniem pożaru, wybuchem iinnymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykonać osoby

posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robót elektrycznych.

14. lnformacje dodatkowe:

- warunki przyłączenia są ważne 2 lata od daty ich doręczenia,

- realizacja inwestycji związanych zprzylączaniem obiektu Wnioskodawcy będzie dokonywana na

zasadach określonych w umowie o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunków

przyłączenia (w tym rozpoczęcie prac projektowych) Wymaga podpisania w okresie ważności

warunków przyłączenia umowy o przyłączenie.

15. Uwagi dodatkowe:

L5.1' PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikających

ze zmian stanu sieci ijej konfiguracji lub utrudnień w budowie urządzeń. Zmiany

wpływające na zwiększenie opłaty za przyłączenie wymagają akceptacji Podmiotu

Przyłączanego oraz zmiany umowy o przyłączenie.

15.2. Dla ww. inwestycjiwykonać inwentaryzacje powykonawczą urządzeń. lnstalację oświetlenia

ulicznego wykonać z oprawami LED lub sodowymi' Sterowanie oświetleniem w skrzyni SoK

lub soN. Wnioskodawca dostarczy do Rejonu Energetycznego celem uzgodnień

dokumentację techniczną instalacji oświetlenia ulicznego. Przed montażem lamp na słupach

należących do PGE Dystrybucja S.A. należy wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy na

dzierżawę słupów'

Warunki przyłączenia opracował:

Marek Milik
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