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WARUNKI PRZYLACZENIA
do energetycznejsiecirozdzielczejEnergiaProSA OddzialwOpoluo napieciuznamionowymniewyzszymniz 1kV

Zalatwiajac wniosek w sprawie okreslenia warunków przylaczenia do sieci rozdzielczej dla obiektu:
Budynek swietlicy wiejskiej - przebudowa + zmiana zasilania na kablowe w miejscowosci
Zliniceul. Jedrzejczyka 8 (dz.nr 1366/238),wyrazamyzgodenaprzylaczeniedo naszejsieci
rozdzielczejistniejacejmocyprzylaczeniowejw wysokosci Ps =14,0kW.

Realizacja niniejszych warunków przylaczenia wiaze sie z realizacja warunków przebudowy
znak: RD3/2/RDE2/JW/L.dz.3542/PU-3514/11 z dnia 2011.04.08.

Jednoczesnie podajemy warunki techniczne, wg których przylaczenie zostanie zrealizowane:

1. Zasilanie obiektu polozonego w miejscowoscij.w., odbywa sie przylaczem kablowym.

2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej( granica eksploatacji) beda zaciski podstaw
bezpiecznikowych w kierunku wewnetrznej linii zasilajacejw przebudowanym zlaczu kablowym
ZK-2a.

3. Informacja dla odbiorcy dotyczaca realizacji instalacji elektrycznej w obiekcie przylaczanym do
sieci:

a) zasilanie wykonac odpowiednia wewnetrzna linia zasilajaca z przebudowanego zlacza
kablowego ZK-2a,

b) schemat ideowy zasilania z okresleniem wielkosci zabezpieczen i pomiaru rozliczeniowego,
nalezy uzgodnic z RD Opole przed przystapieniem do wykonawstwa.

c) istniejacy przylacz napowietrzny zdemontowac, materialy z demontazu zdac na magazyn
EnergiaPro S.A. oddzial Opole.

4. W przylaczanym obiekcie, nalezy stosowac zabezpieczenieprzedlicznikowe przystosowane do
oplombowania o wartosci istno25 A, usytuowane w miejscu ogólnodostepnym.

5. Nalezy przygotowac miejsce pod zabudowe nastepujacego ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

a) istniejacy pomiar -licznik 3-fazowy energii czynnej (na kontrahenta: 10495482).Pomiar
zlokalizowac w miejscu ogólnodostepnym.

b) dlaprzylaczeniaukladupomiarowegodlaprzewodówo przekroju do 4 mm 2,nalezy
zastosowac przewody typu DY, dla wiekszych przekroi zastosowac przewody typu LgY.
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6. Ochroneprzed porazeniem nalezy wykonac zgodnie z nonna PN-IEC-60364 wprowadzona do
stosowaniaRozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2000.05.31
(Dz.U. nr 51/2000) w zakresie instalacji. Ponadto instalacje powinny spelniac wymogi
RozporzadzeniaMinistra Infrastruktury (Dz.U. nr 75 poz.690 z dn. 15.06.2002 wraz z
pózniejszymi zmianami.

7. Do budowy instalacji nalezy stosowac wyroby posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa"
wzglednie certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobate techniczna.

8. Niniejsze warunki przylaczenia traca waznosc po uplywie 2 lat od daty ich wystawienia.
Uniewaznia sie warunki przylaczenia dla w/w obiektu wydane przed data niniejszego pisma.

9. Wykaz dokumentów wymaganych przy pisemnym zgloszeniu gotowosci obiektu do przylaczenia
do sieci rozdzielczej:

a) odpis technicznych warunków przylaczenia ( kserokopia),
b) niezbedne protokóly badan odbiorczych w zakresie odbieranych urzadzen,
c) oswiadczenie odbioru inwestorskiego w zakresie sieci i instalacji odbiorczej od granicy

eksploatacji,
d) zgode administratora lub wlasciciela ewentualnych wspólwlascicieli obiektu na wykonanie

prac,
e) uzgodniony przez RD Opole schematjednokreskowy zasilania.

Uwaga:

1. Po zlozeniu dokumentów odbiorowych nalezy zglosic sie w Rejonie Dystrybucji Opole celem
ustalenia terminu odbioru.

2. Warunkiemzaliczeniamocyprzylaczeniowejw wysokosci14,0kWz umowynr kontrahenta10495482

dest rozwiazaniep~edmiotowychumówprzezUrzadMiejskiw Prószkowie.

~~acznik:
Kopia:a/a-RDE2

Kierownik Wydz
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dot: technicznych warunkówprzebudowy istniejacegozlacza kablowegoZK-1a na ZK-2a
oraz zmiana jego lokalizacji w miejscowosciZlinice ul. Jedrzejczyka 8 (dl,.nr 1366/238).

Odpowiadajac na otrzymane pismo w sprawie przebudowy zlacza kablowego z ZK-l a na
ZK-2a oraz zmiany jego lokalizacji w zwiazku z przebudowa swietlicy wiejskiej w
miejscowosci Zlinice ul. Jedrzejczyka 8 informujemy,ze wyrazamy zgode na przestawienie
przedmiotowegozlacza kablowego.

Informujemy, ze przebudowa oraz przestawienie w/w ZK, bedzie dokonane kosztem
inicjatora zmian w planie zagospodarowaniaprzestrzennego. Ponizej podajemy techniczne
warunkiprzebudowy:

l. Przebudowe zasilania el.-en., nalezywykonacodpowiedniow nawiazaniudo planu
zagospodarowaniaterenu w nastepujacysposób:

a. istniejacezlacze kabloweZK-la wymienicna ZK-2a oraz przeniescw odpowiednie
miejsce,

b. do przebudowanegozlacza kablowegowprowadzicistniejacy przylacz kablowyYAKY
4x35 oraz istniejacawewnetrznaliniezasilajacaplacu zabaw (odbiór P/406/03),

c. w przypadku koniecznosci, ulozycnowe odcinki linii kablowychtypy YAKXS4x35,
d. materialy z demontazuzdac na magazynEnergiaProS.A. Oddzial w Opolu.

2. Na przedmiotowyzakres pracopracowacprojekt technicznyi nalezy trase linii zasilajacej
uzgodnicz PowiatowymZespolemUzgadnianiaDokumentacjiProjektowychw Opoluoraz
zainteresowanymiinstytucjami.

3. Uzyskac pozwoleniena przebudowezasilaniael.-en.w/w obiektu.
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4. Do obliczen nalezy przyjac:

a) stacja tr."Zlinice- Prószkowska": transf. 160kVA;
b) od strony stacji tr. Do ZK-la (slup nr 138)-linia kablowa YAKY 4x70 -78,Om + linia

napowietrzna 4x70 AL. - 272,Om + przylacz kablowy YAKY 4x35- 34,Om.

5. Realizacjew/w zadan nalezy wykonacwla~nymkosztem. Przedmiotowalinia
elektroenergetycznamoze byc przebudowanaprzez EnergiaPro S.A. Oddzialw Opolu
zgodnie z RozporzadzeniemMinistraGospodarkiz dnia 04.05.2007r (Dz.U.nr 93 z dnia
29.05.2007r § 42 p.6 ), kosztamizas zostanieobciazony inicjator zmian w planie
zagospodarowaniaterenu.

6. Przed przystapieniem do realizacji inwestorzadaniawinien spisac porozumieniedotyczace
braku roszczen majatkowych z tytulu przebudowy sieci elektroenergetycznej. Tresc
porozumieniastanowizalacznikdo niniejszegopisma.

7. Na 14 dni przed rozpoczeciem robót inwestor winien uzgodnic
realizacji prac niezbednych do wykonania w obszarze
elektroenergetycznychz podaniem
terminówpotrzebnychdo ich wylaczen.

z nami harmonogram
zblizen do linii

8. 'Zakonczenie prac nalezy zglosic do RD Opole do odbioru technicznego, zalaczajac
powykonawczadokumentacje techniczna oraz 2 plany syt.-wys. w skali I:500 lub 1:1000
wraz namiarami inwentaryzacyjnymi.Plany winne byc zaopatrzone w klauzule przyjecia
do panstwowegozasobu geodezyjno-kartograficznego.

9. Wszystkie powyzsze projektowane prace winna wykonac osoba-przedsiebiorstwo, która
posiada odpowiednieuprawnieniado prowadzeniarobót w zakresie elektrycznym.

10. Waznosc w/w warunków ustala sie na okres 2 lat od daty wydania.

11.Odpis niniejszychwarunkównalezy zalaczycdo dokumentacjitechnicznej.

~Zalaczniki: 2 egz. porozumienia.
Kopia: RDE2,-
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