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WARUNKI PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunlkacyjne "ŚWIDNlC;A" sp. z o.o.
ul. lnżynierska 6
58_1oo Śwlotllcł

Obiekt: lnfrastruktura ładowania drogowego transpońu publiczne,go

Adres przyłączanego obiektu: ul. Dworcowa
58-100 Świdnica
numery działek: 1448 obr.0004 Śródmieście

Odpowiadając na wniosek z dnia 2021-08-30, informujemy, że zapewniamy pzyłączenie do sieci TAURON
Dystrybucja SA idostawę energiielektrycznej o mocy przyłączeniowej:

Przyłącze 1: 350,0 kW dla zasilania podstawowego, w ll! grupie pzyłączeniowej,

na poniższych warunkach.

lA.Wymagania techniczne - pnyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: pole nr 4 rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN nr WBW438,12.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu n1,4 w rozdzielnicy 20 kV
w stacji SN/nN nr WBW43812, w kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własntlści odtliorcy),

b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zaciski prądowe 1fowicy kablowej w polu
nr 4 w rozdzielnicy 20 kV w stacji SN/nN nr WBW43812, w kierunku instalacji odb,iorcy (1;łowica kablowa
własności odbiorcy).

3. Pzyłączenie obiektu do sieciwymaga:
a) w zakresie przyłącza: brak prac TD,

b) w zakresie sieci: brak prac TD,

c) w zakresie przyłączanych u ządzeń, instalacji Wnioskodawcy:
Wybudowaó stację transformatorową 2010,4 kV z transformatorem 2110,42 kV o odp,owiedniej mocy. Stację
zasilić zza istniejącego rozłączniko-uziemnika 20 kV w polu nr 4 stacji TAURON Dyslrybucja S.A. nr
WBW43812.
W pzypadku zabudowy kontenerowej stacjitransformatorowejw polu zasilającym 20 kVzabutlowaówyłącznik
z zabezpieczeniami. Należy zastosowaó między innymi zabezpieczellia ziemnozwarciowe
o charakterystykach dostosowanych do sieci uziemionej przez rezystor. Dobór funkcji zabezpieczeń oraz ich
nastawienia uzgodnić z Wydziałem Ruchu Oddziału Wałbrzych (tel. 748898489).

Dopuszcza się zastosowanie rozłącznika w polu zasilającym 20 kV, pod warunkiem zabttdowy za polem
pomiarowo-rozliczen iowym :

w polach transformatorowych: wyłączników z zabezpieczeniami lub rozłączników z bezpiecznikami,
w zależności od mocy transformatora, zgodnie z obowiązującą lnstrukcją Ruc;hu i E<sploatacji Sieci
Dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.,

- w kaźdym pozostałym polu liniowym (odpływowym) 20 kV - wyłącznikazzabezpi(3czeniami.

W polu zasilającym 20 kV stacji kontenerowej należy zastosowaó blokady elektryczne od zamknięcia
uziemnika na linię pod napięciem.
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W stacji zabudowac PoŚredni układ Pomiarowo - rozliczeniowy energii elektrycznej spełniający wymaganiaobowiązującej na terenie TAURoN'Dystrybucja s,ą. lnstrur<cji nuóńu i ExŚirb"t"".ii Sieci Dystrybucyjnej,Konstrukcja rozdzielnicY 20 kV staili ńonteń".*"1 musi iapewniac ińbooony dostęp do tabliczekznamionowYch Przekładnikow Prądowyóh i napięcio*v.h Povg9t"ńe *Ól.i"'i opr.","odow:tnie na potrzebyinstalowanego przez TAURoN 'Dystrybucja' 
s.n. rbinixa 'eiektroni;;;;;;;n"rgii 

elektryr:znej, modemuGSM/G PRS do zdalnej transm isj i Oanyón póm iarowlcrr.
Ze stacji zasilic instalację elektryczną przyłączanego obiektu,
UWAGA: W dokumentacji Projextlwg1 T?lery wykonac i przedstawic do uzgodllienia rlbliczenia stratw wewnętrznej linii zasilającej (wlz) 20 łv PÓmi{ozv 11.1..", pzyłĄcienia a stacją tritnsformatorowąWnioskodawcY - zgodnie z-obowiązującymi n,'iXungŃ ol,.tivoi,,d" Ś'n. ,,Witycznymi w zakresiewYznaczania wielkoŚcidoliczeń w Przypao'xich lokalizacjlurłaou'pońiań*"jo * miejscu inrrym niz miejscedostarczania energii dla lll gruPy. pzyłączenio*";.-'*r".rn" ,oit.ni-uoo.tę6lnione przez WydziałPlanowania i Rozwoju rnunoŃ 'oystiynuc;" -'s.n, -cjooział 

W Ńałorzycnu (tel. 74 8898431,mgląrJ1ląrc!_ąĘltal]:d[tryuu9Ją p | )
4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 20 kV:

a) rodzaj układu: pośredni,
. b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej przyłączanego podmiotu,
5. Do obliczeń przyjąc.,

a) moc zwarciowa 340 MVA PrzY czasie t=0 w GPZ R-Świdnica na nap. 20 kV (rzecz,lwista lnoc zwarciowasekcji A wynosi 122 MVA,
b) do obliczeń przyjąć prąd zwarcia doziemnego: 210,0 A i czas jego tr,wania: 0,4 s.c) dane linii zasilającej 20 kV (ciąg SDCa25) od R-Świdnica do stacjiWBW43812:

- 3x XRUHAKXS 1x240 mm2 - 54 m,
- HAKnFtĄ 3x240 mm2 - 953 m,
- NHKBA 3x240 mm2 - 390 m,
- 3xXRUHAKXS 1x120 mm2- 1106 m,
- HAKnFta 3x120 mm2 - 160 m,
- YHAKXS 3x120 mm2 - 299 m,
- NAHKBA 3x120 mm2 - 2B5 m.

6. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg g < 0,4.
7, SieĆ SN Pracuje w układzie: sieć z punktem neutralnym uziemion ym przezrezystor.
ll. określa się następujące dopuszczalne czasy tnrvania pĘerw:

a) czas tnryania jednorazowej Przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilarliu wszystkich miejscdostarczan ia, n ie przekra czĄący :

. dla przerwy planowanej- 16 godz,,

. przeruy nieplanowanej - 24 godz.;
b) łącznY czas trwania PrzeM w ciągu roku, ,stanowiący sumę czasów trwania przeru jeldnorazowych,

tj, całkowitYch jednoczesnYch przerw w zasilaniu wszysti<ión miejic oostarczinia, nie plzekraLrrĄ,ą"y,. przeru planowanych - 35 godz.,
. przeru nieplanowanych - 48 godz,

lll. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.
W PzYPadku zawarcia umowY o PrzYłączenie termin wazności niniejszych warunków prz,.Ąączeniawydłuza sięna okres ważności umowy o przyłączenie,

lV. lnformacje dodatkowe
1, lnstalacja elektryczna. w przyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne iins;talacje od obiektu domiejsca rozgraniczenia własności, winny.być wykonane Żgodnie z obowiązująJyri pr="pisami i normami orazwymaganiami określonymi w niniejszych warunkach przyłąizenia.
2, Przyłączane pŻez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikowsYstemu zakłÓceń o Poziomie Wyższym niz dopuszcŻalne, określone w pr."|lŚ"Ćn (np.'wahini,, ń"|ię.i" luoodkształcenia jego przebiegu).
3, DoPuszczalnY Poziom. zmiennoŚci Parametrów technicznych energii elektrycznej: parametly technicznew miejscu dostarczania energii e|ektrycznej winny byc z§odne z Jktualnie'obońązującymi przepisami _

RozPorządzenie Ministra GosPodarkiw sprawie szcŹegółowyih warunków tuntc1onowania systerru.4, TAURON DYstrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji Ókreślony * *"run'k"ch pzyłączenila do miejscarozgraniczenia własnoŚci urządzeń elektroenergetycznyóh, po wczósnieiszym zawarciu przez V/nioskodawcę
umowY o PrzYłączenie do sieci, co wYnika z Ustawy Prawo energetyczn e i rozporządzeń w,lkonawozych, zwanejdalej ustawą,,Prawo Energetyczne".
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5 Nl caĘ zakres inwesĘcji okreŚlony w warunkach przyłączenia wymagane jest opral)owani,e i uzgodnlenie
z TAURON DYstrybucja S.A. Oddział w Wałbrzyctru prolertu budbwtino - wykonaurczego pod ńgtędem
zgodności z niniejszymi warunkami pzyłączenia.

6, Przed PrzYstąpieni9m do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunkow ;rrzyłąc;:enia projektant
winien uzgodniÓ z TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbzychu: Wydziałem planowańia i Rozwolu (tel.
748898431 ).

7. OkreŚlonY w warunkach Przyłączenia sposób zasilania nie zapewniabezprzerlvowej dostawy enel-gii elektrycznej.
Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatzyĆ we własńe, nie:zjleżne-źródło energii,

_ Podłączone w sPosób uniemozliwiający podanie napięcia do sieci przedsiębiorstwa energletycznł:go.
8. Warunki PrzYłączenia zostały określone dla standardowych parametńw energii eltlriryczrrji określonych

w ustawie Prawo energetyczne,
9, W PzYPadku użytkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzone będą rozliczenia za

Ponadumowny pobÓr energii biernej wg zasad określonych w Taryfie dla energii elektry<:znej TAURoN
Dystrybucja S.A.

10,W PzYPadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetyr>znymi, Wnioskodawca
_ winien zwrÓció się do Wydziałem Eksploatacji z wnioskiem o określenie warunków pŹeóuoowy iych urządzeń.
11.PodmiotY zaliczane do grup przyłączeniowych 1-1ll i Vl, pzyłączone bezpoŚrednirr do s;ieci ońapięciu

znamionowYm Wyzszym niż 1 kV, opracowują instrukcję współpracy ruchowej posiadanlrch urzządzeń, insialacji
i sieci, z uwzględnieniem warunków określonych w instrukcji opracowanej dla sieci, dĆr któĘ ie podmioty sĄ
PrzYłączone - ,,lnstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" jeŚt dostępna ra strortie internetówej
www. ta u ron-d ystryb ucja. pl.

12.Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosió pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każ:dy posiadany agregat
Prądotwórczy oraz uzgodnić warunki połączenia agregatu z zasilaną inŚtalacją, połąĆzenie, to ńinnó 6ye
wYkonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybuiyjn ą oraz moi:liwośó podania
napięcia na sieó dystrybucyjną.

'13.Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalności TALIRoN Elystrybucja S.A.
ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internetowej www.tauron_dystrybucja pl

14,W sprawie lnstrukcji _współpracy projektowanych uządzeń elektroenergetyczńych z: siecią dystrybucyjną
TAURoN Dystrybucja S.A. nalezy kontaktowaó się z naszym Wydziałem Ruihu.

15.Minimalna wielkość mocy wymaganej dla zabezpieczenia osób i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej dla obiektu wynosi ............ kW

Przygotował: Marek Marcin
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