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PGE DYstrybucia S.A'

Kozienice, 03-10-2017 r'
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Zołqczniknr1do|Jmowynrt7-l6lUPlo:r75goprzyłqczeniedosiecidystrybucyjnej
GMINA GNIEWOSZOW
Gniewoszów

ul. Lubelska 16
26-920 Gniewoszów

Podmiotu V grupy przyłączeniowej
Warunki przyłączenia nr 17-l6/WP lol7sgdla
znamionowym 0'4 kV
do siecidystrybucyjnejo napięciu
sieci: Remiza oSP
Nazwa obiektu przyłączanego do

48alLo
miejscowośćGniewoszów' nr dz'
Lokalizacja: gmina Gniewoszów,

NapodstawierozporządzeniaMinistraGospodarkizdnia04maja2007r.Wsprawieszczegółowychwarunków
wodpowiedzi na wniosek
(Dz'U'
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

nr93 zŻoo7r' poz' 623 zpoźn' zm')'

warunki przyłączenta:
z dnia 14_09-2017, określa się następujące

"GniewoszóW 2"'
Miejsce przyłączenia: słup w linii nN

1.

Ż'

rozgraniczenia
stanowiące jednocześnie miejsce
Miejsce dostarczania energii elektrycznej

3.

podstawowe
Moc przyłączeniowa: 18,oo kW - zasilanie

Przyłączanego:
Dystrybucja S.A' i instalacji Podmiotu
własnościsieci dystrybucyjnej PGE
instalacjiodbiorcy'
pomiarowo-rozliczeniowym W kierunku
listwie zaciskowej za układem

zaciski na

4. Rod zaj pr zyłącza: ka blowe'
5.

z przyłączeniem:
Zakres niezbędnych zmian w siecizwiązanych

5.1.wybudowaćprzyłączeYAKXS4x35mm2odmiejscaprzyłączeniaWym.Wpkt1.dolinii
ogrodzeniadziałki,przyłączezakończyćzłączemkablowo-licznikowymZKL+LP
odbiorcy:
Wymagania w zakresie budowy instalacji

6'1.odzłączapomiarowegodomiejscaodbioruwybudowaćwewnętrznąlinięzasilającą
spełniającąwymogiokreślonewRozporządzeniuMinistralnfrastrukturyzdn.12kwietnia

Żoo2rwsprawiewarunkówtechnicznych,jakimpowinnyodpowiadaćbudynkiiich
z późniejszymi zmianaml'
usytuowanie (Dz' U' nr 75 poz' 690)

7.Miejscezainstalowaniaukładupomiarowo-rozliczeniowego:złączekablowo-pomiarowenNwlinii
ogrodzenia/granicy 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,

8.2. układ pomiarowo-rozliczeniowy winien

spełniać wymagania techniczne dla układów

i

systemów pomiarowych w szczególności wymagania dla kategorii C1 określone w,,lnstrukcji
Ruchu

i

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" (lRiESD) obowiązującej

w PGE Dystrybucja

S.A.

oraz,,Wytycznych do budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.".

9.

Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia głównego:

9'1.

wyłącznik nadmiarowo-prądowy o wartości prądu znamionowego 32

9.2. ww. zabezpieczenie usytuować w

[A],

złączu kablowo-licznikowym,

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

11. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie może być
większy niż tg ą

=

g,4.

].2. Poziom zmiennościparametrów technicznych energii elektrycznej w sieci mieści się w granicach
przywoła nego wyżej Rozporządzenia M

in

istra Gospoda rki.

13. lnstalacje i urządzenia elektryczne należące do odbiorcy powinny zapewniać bezpieczeństwo
użytkowania, a przede wszystkim ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochronę

przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi występującymi

w

sieci

energetycznej,

powstaniem pożaru, wybuchem i innymi 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 określonychw 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:
15.1. 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.
Wa runki przyłączenia opracował:

Maciej Wiśniewski
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