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20 kV, pod warunkir=m zabudowy za polem
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"Ś,$[lDNtcA" sp. z o.o.

ul. lnżynierska 6
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WARUNK| PRzYŁĄczENlA

wnioskodawca:
Miejskie Przedsiębio!§two Komunikacyjne ''ŚWIDNtc;A'' sp. z o.o.
ul. lnżynierska 6
58-1oo Śwlotllcł

Obiekt: Stacja ładowania autobusów miejskich

Adres płzyłączanego obiektu: ul. Emilii Plater
58-100 Świdnica
numery działek: 32512 obr. 0001 Śródmie,scie

Odpowiadając na wniosek z dnia 2021-08-30, informujemy, że zapewniamy pzyłącz,enie do sieci TAURON
Dystrybucja SA i dostawę energiielektrycznej o mocy przyłączeniowej:
Przyłącze 1: 350,0 kW dla zasilania podstawowego, w ll! grupie pzyłączeniowej,
na poniższych warunkach.

!A.Wymagania techniczne - prtyłącze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przyłączenia: linia kablowa 20 kV K440 - ciąg SLT440, zasilana z:e stacji 11ot2o kV R-Słotwina.
2, a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe głowicy kablowej w polu projektowanego złącza

kablowego ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (głowica kablowa własnościodbiorcy).
b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych: zal;iski prądowe głowicy kablowej w polu

pĘektowanego złącza kablowego ZKSN, w kierunku instalacji odbiorcy (głorłrica kablowa własności
odbiorcy).

3. Przyłączenie obiektu do sieciwymaga:
a) w zakresie pnyłącza: wykorzystaó jedno pole w projektowanym 4-polowym złączu llablowym ZKSN 20 kV,

które zostanie zabudowane pży granicy działki nr 32512,

b) w zakresie sieci: pzy granicy działki nr 32512 zabudować złącze kablowe 20 kV (cztery pola liniowe
z rozłącznikami) w obudowie betonowej z dostępem do złącza od strony układu kclmunikacyjnego. ZĘcze
zasilió w układzie przelotowym z linii kablowej K440 (3 x XRUHAK}IS 1 x ,120 mnl2), stosując kable typu
XRUHAKXS o przekroju 120 mmz.

i,, Uwaga: Pzed przystąpieniem do projektowania uzgodnió z Wydziałem Planowaniia i Rozwoju TAURON
Dystrybucja S.A. Oddziału w Wałbrzychu szczegółową lokalizację pĄektowanego złąlcza kablowego,

c) w zakresie przyłączanych u ządzeń, i nstalacj i Wn ioskodawcy:
c.1) Wybudowaó stację transformatorową 2010,4 kV z transformatorem 2110,42 kl/ o odpowiedniej mocy,
wrazz kompensacją mocy biernej transformatora. Stację zasilić linią kablową z projelrtowanego przy granicy
działki 4-polowego złącza kablowego.

c.2) W polu zasilającym 20 kV stacji kontenerowej zabudowaó w,lłącznik z zabezgieczeniami. Nalezy
zastosować międzv innvmi zabezpieczenia ziemnozwarciowe o charatktervstvkach clostosowanvch do siecizastosować między innymi zabezpieczenia zi iowe o charatkterystykach clostosowanych do sieci
kompensowanej (np. Yo i Go>). Dobór funkcji zabezpieczeń
Ruchu Oddziału Wałbzych (te|.74 8898489).
Dopuszcza się zastosowanie rozłącznika w polu zasilającym
pom iarowo-rozliczen iowym :
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- W Polach transformatorowych: wyłącznikow z zabezpieczeniami lub rozłącznikćlw, z bezpiecznikami, w
zaleŻnoŚci od mocy transformatora, zgodnie z obowiązującą lnstrukcją Ruclru i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.,
- w każdym pozostałym polu liniowym (odpływowym) 20 kV - wyłączn ik:"a z zabezptec:leniami.
c.3) W Polu zasilającYm 20 kV stacji kontenerowej nalezy zastosować blokady elell<tryczne od zamknięcia
uziemnika na linię pod napięciem.
c.4) W stacji zabudowac pośredni układ pomiarowo - rozliczeniowy energii ellektrycznej spełniający
wYmagania obowiązującej na terenie TAURON Dystrybucja S.A. lnstrukcji Ruchu i 

-Ekspioaiac.;i 
Śióói

DYstrYbucyjnej. Konstrukcja rozdzielnicy 20 kV stacji kontenerowej rnusi zapewniiac swobodny doŚtęp do
tabliczek znamionowych przekładnikow prądowych i napięciowych. Przygotowac miejsce i oprzówodowanie
na PotrzebY instalowane9o przez TAURON Dystrybucja S.A. licznika elektronicznrr§o energii elektrycznej,
modemu GSM/GPRS do zdalnej transmisji danych pomiarowych.
Ze stacji zasilic instalację elektryczną przyłączanego obiektu.
UWAGA: W dokumentacji projektowej należy wykonać i przedstawic do uzgoclnienia obliczenia strat
w wewnętrznej linii zasilającej (wlz) 20 kV pomiędzy miejscem przyłączenia a stacją transformatorową
Wnioskodawcy - zgodnie z obowiązującymi w TAURON Dystrybucja S.A. ,,\A/ytycznymi w zakresie
wYznaczania wielkoŚci doliczeń w przypadkach lokalizacji układu pomiarowego w miejscu innym niz' miejsce dostarczania energii dla lll grupy przyłączeniowej". Wyllyczne zostaną udosiępnione przez
Wydział Planowania iRozwoju TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbzychu (te|.74 8898431,
adam. hajdukiewicz@tau ron-dystrybucja pl)

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 20 kV:

a) rodzal układu: pośredni, z doliczaniem strat,
b) miejsce zainstalowania: w stacji transformatorowej Przyłączanego Podmiotu,

5.

a)

Do obliczeń przyjąć,.

Do obliczeń przyjąc:
a) moc zwarciowa 340 MVA przy czasie t=0 w GPZ R-Słotwina, na napięciu 20 kY (rzec.zywista moc zwarciowa

wynosi 211 MVA);
b) prąd zwarcia doziemnego: 28,0 A i czas jego trwania: 10,0 s.
c) dane linii zasilającej 20 kV od GPZ R-Słotwina do miejsca dostarczania energii elektrycznej zostaną podane

na etapie projektowania, po ustaleniu szczegółowej lokalizacji miejsca przyłączenia.
Wymagany stopień skompensowania mocy biernej, tg g ś 0,4.
Siec SN pracuje w układzie kompensacji ziemnozwarciowej z automatyką wymuszania składowej czynnej.

ll. Określa się następujące dopuszczalne czasy trwania pr:zenv:
a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej przerwy w zasil;aniu wszystkich miejsc

dostarczan ia, n ie przekra czĄący,,
. dla przerwy planowanej- 16 godz.,
. przeruy nieplanowaną-24 godz.;

b) łączny czas trwania przeru w ciągu roku, stanowiący sumę czasow trwania przerw jednorazowych,
tj. całkowitych jednoczesnych przenł w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nitl przekraczalący,.
. przeru planowanych - 35 godz.,
. przeru nieplanowanych * 48 godz.

lll. Termin ważności niniejszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenla.
W pzypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunkow ;przyłączenia wydłuza się
na okres ważności umowy o przyłączenie,

lV. lnformacje dodatkowe
1. lnstalacja elektryczna w przyłączanym obiekcieorazurządzenia elektroenergetyczne iinstalacje od obiektu do

miejsca rozgraniczenia własności, winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz
wymagan iami określonym i w n iniejszych Warunkach przyłączen ia.

2. Przyłączane przez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzac do sieci lub instalacji innych użytkownikow
systemu zakłóceń o poziomie wyzszym niż dopuszczalne, określone w przepisach (np. wahania napięcia lub
od kształcen ia jego przebieg u).

3. Dopuszczalny poziom zmienności parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byc zgodne z aktualnie obowielzującymi przepisami -
Rozporządzenie Ministra Gospodarkiw sprawie szczegółowych warunków funkcjonowelnia systemu.

6.
7.
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4, TAURON DYstrybucja S.A. zrealizuje.zakres inwestycji określony w warunkach pnzyłączenia do miejscarozgraniczenia własnoŚci uządzeń elektroenergetycznyón, po wcześniejszym zawarcliu pzez WnioskodawcęumowY oPzYłączenie do sieci, co wYnika z Usiawy-Prawo energetyczńe i rozpor;:ądzeń wykonawczych,
_ 1wanej dalej ustawą,,Prawo Energetyczne''.
5, Na całY zakres inwestYcji okreśtony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowaniei uzgodnienie z TAURON_ Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzycńi proj,ektów budowlano
^ wYkonawczYch Pod Jvzglę!9m zgbonóści z niniejszymi warunkańi |rzyłączenia.6, Przed PrzYstąPieniem do projektowańia, szczegóły dotyóząte niniejszych warunkow przyłączenia projektantwinien uzgodniĆ z TAURON Dystrybucja S,n. OOOział w'Wałbzycnur: wyJziałem planowania i Rozwoju(tel. 748898431).
7, OkreŚlonY w warunkach PrzYłączenia sposób zasilania nie zapewnia bezprzem,owej dostawy energiielektrycznej. Urządzenia wYmagające zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyć,we własne, niezaleźnezrÓdło energii, Podłączone W sposób uniemozliwiający pódanie riapięcia ob sieci przedsiębiorstwa

energetycznego.
8, Warunki PzYłączenia zostały określone dla standardowych parametrów energii e,lłaktrycznej określonychw ustawie Prawo energetyczne.
9, W PzYPadku uŻYtkowania odbiorników o charakterze indukcyjnym prowadzont> będą rozliczenia za

PonadumownY Pobór energii biernej wg zasad określonych w Taryfie 'dla 
energii elet<tryczne; rAunor1

Dystrybucja S.A.
10,W PzYPadku kolizji,Projektowanego obiektu z istniejącymi uuądzeniami e,lektroenerget,y,cznymi, Wnioskodawca
. . winien zwrÓciĆ się do WYdziałem Eksploatacjiz wnióŚriem o oireślenier,vurunror1y pźeiiuooivy iych urządzeń,11,PodmiotY zaliczane do grup przyłączeniowych 1-1ll i Vl, przyłączontr bezpoŚredrrio do śieci ońapięciuznamionowym Wyzszym niz 1 kV, opracowują instrukcję wspoipracy ruchrcwej posiadanych urządzeń, instalacjii sieci, z uwzględnieniem warunków określonych^w ińłruxÓ.li Ópraóowane; oiJ-Śńci, dlo któĘ te podmioty są

PrzYłączone - ,,lnstrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej" jelsl dostępna na stronie internetowej
www. ta u ron -d ystrybucja. pl.

12,Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosić pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kel:ldy posiadany agregat
PądotwÓrczY oraz. uzgodniÓ warunki połączenia agregatu z zasilanĄ inŚtalacją. połączenie to winno bycwykonane w sposob wykluczający pracę równoległą agiegatu z siecią bvstrynucljn ą <)laz mo;żliwośc podania
napięcia na sieć dystrybucyjną,

'13.Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie d;ziałalności TAURoN Dystrybucja S.A.
ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie internótowej www.tauron-dystrybucjia.pl )

14.W sPrawie lnstrukcji 
^wsPÓłpracy 

projektowanych uządzeń 
-elektroenelrgetyczńych 

z: siecial dystrybucyjną
. _ ]4!RoN Dystrybucja S,A. nalezy kontaktowaó Śię z nasŻym Wydziałem nlu-cnu.
1S.Minimalna wielkoŚĆ moc_y wymaganej dla zabezpiecŹenia osób i mrienia, w przlypadku wprowadzenia

ograniczeń w dostarczaniu i poborze energiietektrycznej dla obiektu wynosi .,, kW

Przygotował: Adam Hajdukiewicz
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