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o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

pomiędzy.

Przyłączany Podmiot: TAURON Dystrybucja;

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
"SWlDNICA" sp, z o,o.

NlP; 8842501652

Adres:
ul. lnżynierska 6,

58-1O0 Świdnica
Telefon:

Adres korespondencyjny:
ul, lnżynierska 6,
58-100 Swidnica

TAURON Dystrybucja S.A.

Adres:
ul. Podgórska 25A, 31 -035 Kraków,

Adres korespondencyjny:
Oddział Wałbrzych / Wydział Przyłączeń,
58-300 Wałbrzych
ul. Wysockiego 11

Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Sródmieścia Xl Wydział Gospodarczy
KRS:0000073321;
NlP:6110202860;
REGON: 230179216;
kapitał zakładowy: 560 489 734,52zł;
kapitał wpłacony: 560 489 734,52 zl;

lnfolinia: 32 606 0 616
e-mail : info@tau ron-dystrybucja.pl

TAU RON Dystryb ucja S.A. jest,,cl uzynr pi-zedsiębioi^cą''
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia &filarca 2013 r.
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom "'*
w transakcjach handlowych.

zwanych również dalej stronami, została zawańa umowa następującej treści:

§1
1. Przedmiotem Umowy jest pzyłączenie do sieci dystrybucyjnej T ładowania,

ry9lep9 dalej. Obiektem, który jest zlokalizowany w miejscowośti:1l9lep9 dalej obiektem, który jest zlokalizowany w miejscowości: 58_100 śńionica u
UUU4 srodmlescle z mocą przyłączeniową: 350,0 kW, przy planowanym poborze energii
kWh rocznie, zaliczonym do lll grupy przyłączeniowej

2, Ulowa niniejsza zostaje zawarla na podstawie warunków przyłączenia z dnia: 2021-10-19 znak:WP/109083/2021/O04R02 stanowiącYch załącznik do niniejszej Umowy, zwanych dalejWarunkami pzyłączenia.
3. Miejsce lokalizacji układu Pomiarowo-rozliczeniowego zostało określone w pkt lA 4 b) Warunków pzyłączenia.
4, Miejsce rozgraniczenia w]asnoŚci urządzeń elektroenergetycznych między TAURoN Dystrybucja a przyłączanym

Podmiotem zostało okreŚlone odrębnie dla poszczegotnycn §rzyłączy w pkt, lA 2 b) Warunków §rzyłączenia.5, Zakres niezbędnYch Prac dla Przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z Warunków przyłączenia, obejmuje:
5,1, Po stronie TAURON DYstrybucja przyłączenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej,
5.2, Po stronie PrzYlączanego Podmiotu: prace określone w pkt. lA 3 c) Warunków przyłączenia.

6, PrzYłączanY Podmiot oŚwiadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, którym jest Użytkowanie, oraz że dodnia. zawarcia niniejszej UmowY nie nastąpiły żadne zmiany ń tytule prawnym w siosunku dó stanu ujawnionego
w dokumencie PrzedłoŻonYm wraz z wnioskiem o określenie waruńków §rzyłąĆzenia, pńadto, payłączany iooriot
oŚwiadcza, Że nadmienionY tytuł prawny upoważnia go do dokonania czynnóśil prawnych związanyćh'zprzyłączeniem
Obiektu do sieci TAURON Dystrybucja, o których mońa w §2.

7, PłzYłączanY Podmiot oŚwiadcza, że pesiaCa/nie posiada (skreślic niepotrzebne) status duzego pzedsiębiorcy
w rozumieniu UstawY z dnia 8 marca 20'l 3 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjac-h handlowyin.
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§2
Podstawowe obowiązki Stron w procesie realizaĄi przyłączenia:

1. TAURON Dystrybucja zobowiązuje się do:

1.,l , przeprowadzenia sprawdzenia uządzeń ełektroenergetycznych i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych
w §1 ust. 5 pkt 5.2., w zakresie zgodności z Warunkami przyłączenia. Sprawdzenie może odbyc się poprzez
weryfi kację dokonanego zgłoszenia gotowości i nstalacji do przyłączenia,

1.2. przyłączeniaurządzen elektroenergetycznych iinstalacji Przyłączanego Podmiotu do sieci TAURON Dystrybucja.
2. Pnyłączany Podmiot zobowiązuje się do:

2.1. wykonania własnym kosztem i staraniem instalacji elektrycznej wObiekcie oraz urządzeń elektroenergetycznych
i instatacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia własności, zgodnie z obowiązującymi pzepisami i normami oraz
wymaganiami określonymi w Warunkach pzyłączenia, w terminie określonym w §3 ust. 2,

2.2. opracowania dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie instalacji elektrycznej w Obiekcie oraz uaądzen
elektroenergetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca rozgraniczenia własności zgodnie z Warunkami
przyłączenia,

2.3, nieodpłatnego udostępnienia TAURON Dystrybucja lub działającego w imieniu TAURON Dystrybucja wykonawcy,
posiadanej nieruchomości do celów i w zakresie niezbędnym do budowy sieci i przyłączy związanych zrealizaĄą

. przedmiotu Umowy
2,4. informowania TAURON Dystrybucja o wszelkich okolicznościach mogących doprowadzić do naruszenia terminu

określonego w §3 ust. 2, a na wezwanie TAURON Dystrybucja pzedłożenia w terminie 14 dni od otzymania
wezwania deklaracji, określającej termin gotowości Obiektu do pzyłączenia. W pzypadku niedostarczenia deklaracji,
TAURON Dystrybucja może wstzymać realizację swoich obowiązków wynikających z Umowy z przyczyn leżących
po stronie Przyłączanego Podmiotu do czasu otrzymania deklaracji,

2.5. pzedłożenia ,,Zgłoszenia gotowości instalacji do pzyłączenia" zwanego dalej "Zgłoszeniem", wraz z wymaganymi
załącznikami, w tym:

2.5,1. pzedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do paeprowadzenia pzez TAURON
Dystrybucja sprawdzenia pod względem zgodności z warunkami puyłączenla urządzeń elektroenergetycznych
i instalacji Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust. 5 pkt 5.2.

2.6, usunięcia w wyznaczonym terminie usterek wskazanych w protokole sprawdzenia przyłączanej instalacji, jeżeli
takowe zostaną stwierdzone,

2.7. opracnwania instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci Przyłączanego Podmiotu z TAURON
Dystrybucja i przedłozenia jej projektu TAURON Dystrybucja nie później niż 30 dni przed terminem podanym w §3
ust. 1. Niezwłocznie po otźymaniu projektu instrukcji współpracy ruchowej TAURON Dystrybucja może wnieśc
uwagi do pzedstawionego pĄektu w razie jego niezgodności z obowiązującymi zasadami ruchu i eksploatacji sieci
TAURON Dystrybucja, a antłaszcza wówczas gdyby zaproponowane przez Przyłączan} Podmiot zasady
współpracy prowadziłyby do paruszenia zasady równego traktowania odbiorców. Uwagi TAURON Dyctrybucja mają
wiążący charakter dla Przyłączanego Podmiotu i winny zostac wprowadzone do projektu w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od dni6 otzymania uwag,

2.8. uzgodnienia z TAURON Dystrybucia projektu instalacji odbiorczej do układu pomiarowo-rozliczeniowego energii
elektrycznej, w tym typu i lokalizacji tego układu, w zakresie zgodności z warunkami przyłączenia. Niezwłocznie po

otzymaniu projektu instalacji odbiorczejdo układu pomiarowo-rozliczeniowego TAURON Dystrybucja może wnieŚc
uwagi do przedstawionego pĄektu w razie jego niezgodności z obowiązującymi zasadami ruchu i eksploatacji sieci
TAURON Dystrybucja , a zwłaszcza wówczas gdyby zaproponowane pnez Pzylączany Podmiot zasady
wspołpracy prowadziłyby,do naruszenia zasady równego traktowania odbiorców. Uwagi TAURON Dystrybucja mają
wiążący charakter dla Przyłączanego Podmiotu i winny zostać wprowadzone do projektu w terminie nie dłuższym
niż 7 dni od dnia otrzymania uwag.

§3
1. Realizacja pzyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do 2023-02{1 z zachowaniem postanowień Harmonogramu

pzyłączenia, stanowiącego załącznik do niniejszej umowy, zzaslrzeżeniem ustępów poniższych,

2. Przyłączany Podmiot zobowiązany jest do wykonania prac określonych w §1 ust. 5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do 2023-
01-01.

3. Termin wskazany w ust. 1, oraz terminy wskazane w Harmonogramie przyłączenia zostaną przez TAURON Dystrybucja
dochowane, jeżeli Przyłączany Podmiot wykona wszystkie obowiązki, od ktorych zależy wykonanie przyłączenia zgodnie
z Harmonogramem pzyłączenia.

4. W przypadku przekroczenia terminu wskazanego w ust. 1 lub terminów wskazanych w Harmonogramie przyłączenia,
TAURÓN Dystrybucja wezwie Pnylączany Podmiot na piśmie, vlyznaczĄąc dodatkowy termin do wykonania
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, z zagrożeniem, że po jego bezskutecznym upfywie będzie uprawniony do

odstąpienia od Umowy. W takiej sytuacji termin realizaĄi przyłączenia może ulec przesunięciu odpowiednio o czas
wyznaczony na realizację obowiązków, o których mowa w § 2.

5, Termin realizacji przyłączenia może ulec przesunięciu o okres, w ktorym realizacja przyłączenia nie będzie możliwa albo
będzie istotnie utrudniona wskutek działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne
od woli Stron, któremu nie moźna było się przeciwstawic,

6, o wystąpieniu okoliczności, wskazanych w ust. 5, Strony informują się niezwłocznie na piśmie ze wskazaniem
prognozowanego okresu, o jaki realizacja przyłączenia może ulec przesunięciu.
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§4
1. Wysokość opłaty za przyłączenie oraz zasady jej wyznaczania określa załącznik do niniejszej UmowY ,,Kalkulacja oPłatY

za przyłączenie".
2, opłatę za przyłączenie do sieci ustala się w oparciu o ,,Taryfę TAURON Dystrybucja S.A," aktualną na dzień zawarcia

uinoó oraz Śtawki podatku od towarów i usług aktualne na dzień zawarcia Umowy. W razie zmiany stawek Podatku od

towarów iusług - wysokość opłaly za przyłączenie ulegnie odpowiedniej zmianie.

3. pzyłączany podmiot wniesie opłatę za przyłączenie na podstawie faktury VAT wYstawionej Pzez TAURON

Dystrybucja,
4. za datę spzedaży dla opłaty za przyłączenie uznaje się datę zawarcia umowy.

5. Należność należy regulować na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od datY wYstawienia faktury.

6. Za datę zapłaly uznaje się datę uznania rachunku bankowego TAURON Dystrybucja,

7. TAURoN Dystrybucja oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie wskazany na fakturze dla celów rozliczeń

wramach w}konlnia-Umowy, jest (albo najpóźniej w chwili wystawienia faktury będzie) zawańY - jako numer rachunku

rozliczeniowego TAUR9N 'DystryLucja ńskazańy w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacYjnYm i

potwierdzony przy wykozystiniu-STlR w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa -
, w wykazie póohióto*rarejestrowanych jako podatnicy vAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez szefa krajowej

Administracji Skarbowej (,,biała lista podatników VAT).
8. Aktualna taryfa zatwierdzana jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i publikowana w BiuletYnie Urzędu Regulacji

Energetyki. Taryfa dostępna jest na stronie internetowej www.tauron-dystrybucja,pl.

B. W przypadkach i na zasadach prawem pzewidzianych TAURON Dystrybucja ma prawo do naliczenia i dochodzenia

odsetek ustawowych.
§5

1. Koordynację realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ze strony TAURON Dystrybucja ProwadziĆ będzie Telefoniczna

Obsługa Klienta, nr telefonu 32 606 0 616, mail info@tauron-dystrybucja.pl

§6
1. pzewidywany termin zawarcia przez Przyłączany Podmiot umowy o świadczenie usług dYstrybucji energii elektrycznej

lub umowy kómpleksowej określa się na 14 dni od daty realizacji pzedmiotu Umowy, okreŚlonej w §3 ust. 1.

2. Niniejsza umowa jest zawańa w celu umożliwienia dostarczania energii elektrycznej Przyłączanemu Podmiotowi na

podsiawie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i umowy spzedaży lub, na Postawie UmoWY

iiompleksowej.xńie1szaumoWaieonar-niezasiępui"ww.Jmów.
3. Strony ustalają, że przyłączany podmiot zawrze z TAURON Dystrybucja umowę o świadczenie usług dystrybucji energii

elektrycznej i umo*ę ńrŻeoazv ze sprzedawcą lub umowę kompleksową ze sprzedawcą (obejmującą także Świadczenie

usług'oystrynuqi enórgii elektrycznej'pzez TłURON Dystlybucja) w terminie o którym mowa w ust 1, PrzY czYm termin

ten ńegnie'przósunięcTu w razie zmiiny daty realizacji pzedmiotu Umowy stosownie do postanowień §3 UmowY.

4. przyłączany podmiot moźe wskazać inny podmiot uprawniony do zawarcia umowy o Świadczenie usług dYstrybucji

"n"'rgii 
elelitrycznej i umowy spzedaży luo umowy kompleksowej, w oparciu o pzyłączenie dokonane na Podstawie

Umowy.
5. W pzypadku, gdyby na skutek:

. niewywiązania się przezprzyłączany Podmiot ze zobowiązania do zawarcia umowy o Świadczenie usług dYstrybucji

energii eiektrycznej i umowy spzedaży lub umowy kompleksowej , bądż|eż

. niezawarcia takich umów pzez inny podmiot wskazany zgodnie z ust. 4, bądżteż

. zawarcia takiej umowy w sposób wskazujący na brak zamiaru kozystania z usług.dystrybucji energii elektrycznej

w zakresie uzasadniónym postanowieniińi- ninielszej umowy (w szczególności w razie wYPowiedzenia lub

odstąpienia od tej umowy niezwłocznie po jej zawarciu lub też w razie zawarcia tej umowy Z moą umowną raŻąco

niższą od mocy przyłączeniowej),

TAURoN Dystrybucja ponió§ł szkodę, w szczególności wskutek braku uzyskiwania dochodu z tytułu Świadczonych usług

dystrybucji, io fłuńoŃ Dystrybucjl pzysłu§uje uprawnienie do dochodzenia jej naPrawienia w Pełniej wYsokoŚci,

na zasadach ogólnych.

6. postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień Przyłączanego Podmiotu wynikającYch z Postanowień

U mowy regulujących konsekwencje zaistnienia siĘ wyższej.

§7
Rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej wg parametrów określonych w Warunkach przyłączenia nastąPi Po sPełnieniu

poniższych wymagań:

a) zrealizowaniu przez Strony obowiązków określonych w Umowie,

b) pozytywnym wyniku sprawdzenia przez TAURON Dystrybucja urządzeń elektroenergetycznych i instalacji

Przyłączanego Podmiotu określonych w §1 ust, 5 pkt 5.2.
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wystawieniu przez TAURON Dystrybucja informacji o możliwości zawarcia Umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej lub Umowy kompleksowej, przy czym TAURON Dystrybucja wystawi tę informację niezwłocznie
po zrealizowaniu przez Strony obowiązków określonych w Umowie oraz wniesieniu przez Przyłączany Podmiot
opłaty za przyłączenie,
aktualizacji lub zawarciu przez Przyłączany Podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub
umowy kompleksowej dla dostarczania energii do Obiektu,

e) podpisaniu przez Strony instrukcji współpracy ruchowej, pny czym TAURON Dystrybucja przystąpi do jej

uzgodnienia niezwłocznie po jej otrzymaniu.

§8
1, W pzypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, każda ze Stron ponosi

odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez drugą Stronę na zasadach ogolnych, wynikających z pzepisów Kodeksu
cywi l nego z zaslęeżeniem postanowień u stę pów pon iżej.

2, Jeżeli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania należytej staranności nie wykonu.|e zobowiązań wynikających
z Umowy w terminie (est w zwłoce z wykonaniem zobowiązania), Przyłączany Podmiot jest uprawniony do naliczenia
kary umownej wwysokości 0,1% szacowanej opłaty zaprzyłączenie brutto zakażdy dzień zwłoki.

3..Jeżeli Przyłączany Podmiot z powodu niedochowania należytej staranności nie wykonuje zobowiązań wynikających
z Umowy w terminie (est w zwłoce z wykonaniem zobowiązania),TAURON Dystrybucja jest uprawniony do naliczenia
kary umownej w wysokości 0,1% szacowanej opłaty za przyłączenie brutto za każdy dzień zwłoki,

4. W pzypadku opóźnienia płatności przez jednąze Stron, druga §trona możeżądać odsetekwwysokości ustawowej, na
zasadach ogólnych.

§9
1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu, każda ze Stron Umowy może od niej odstąpić w

i w sposób określony w prawie, w szczególności Kodeksem cywilnym.
2. Niezależnie od możliwości odstąpienia przez TAURON Dystrybucja od Umowy na podstawie ust, 1

Dystrybucja może od Umowy odstąpić, jeżeli:
2.1 , Pnyłączany Podmiot, wbrew złożonemu oświadczeniu, nie posiada tytułu prawnego do kozystania z Obiektu,

o którym mowa w § 1 ust. 6 Umowy
2.2. Przylączany Podmiot utraci tytuł prawny do Obiektu określony w § 1 ust. 6 Umowy,
2,3. Pnyłączany Podmiot nie przedstawi, na żądanie TAURON Dystrybucja, dokumentu potwierdzającego tytuł prawny

do Obiektu o którym mowa w§ 1 ust. 6 Umowy, w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego żądania w tym
pzedmiocie,

2.4, Pnyłączany Podmiot z powodu niedochowania należytej staranności nie wykona w terminie któregokolwiek
z obowiązków określonr-ch w § 2 ust. 2 umowy ponnimo uprzedniegc u.rezr^.,ania go Co wykonania tego obcwiązku ne
piśmie iwyznaczenia Przyłączanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-dniowego terminu,!lo wykonania
obowiązku,

2.5. Przylączany Podmiot z powodu niedochowania należytej staranności nie wykona w terminie prac określonych w §'l
ust. 5 pkt 5.2, pomimo uprzedniego wezwania go do wykonania tych prac na piśmie i wyznaczenia Przyłączanemu
Podmiotowi dodatkowego, co najmniej 14-dniowego, terminu do wykonania tych prac.

3. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy TAURON Dystrybucja może wykonać w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia
powzięcia wiedzy o wystąpieniu zdazenia uprawniającego do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy - nie
późniejjednak niż do upływu 6 (sześciu) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

4. Przyłączany Podmiot może od Umowy odstąpić z powodu rezygnacji z pzyłączenia do sieci dystrybucyjnej Obiektu - do
dnia realizacji pzyłączenia Obiektu, określonego w § 3 ust. 1.

5. przyłączany Podmiot ma prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli TAURON Dystrybucja z powodu niedochowania
należytej staranności nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy w terminie, pomimo bezskutecznego upływu
wyznaczonego TAURON Dystrybucja co najmniej 14-dniowego dodatkowego terminu na wykonanie zobowiązania.

6, Odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7, Skutki odstąpienia reguluje Kodeks Cywilny.

§10
1. Umowa obowiązuje do dnia wykonania wynikających z niejobowiązków, z wyłączeniem postanowień § 1 ust. 'l, 3 i4, lub

jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, z zastzeżeniem, że postanowienia regulujące skutki odstąpienia od Umowy -

obowiązują pomimo odstąpienia od Umowy.

2. W zakresie postanowień § 1 ust. 1, 3 i4 Umowa obowiązuje do dnia odłączenia obiektu, o którym mowa w §1 ust 1, od
sieci TAURON Dystrybucja lub do czasu zrealizowania innej umowy o przyłączenie dla obiektu określonego w § 1 ust. 1.

3. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. Jeżeli rozwiązanie Umowy za
porozumieniem ma nastąpic po dniu poniesienia przez którąkolwiek ze Stron wydatków na realizację przedmiotu Umowy
w całości lub w części, w porozumieniu Strony określą zasady rozliczenia tych wydatków.

§11
Strony Umowy zobowiązują się do współpracy w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy,

a w tym niezwłocznego, wzajemnego informowania się w formie pisemnej o:

a) wszelkich istotnych zmianach okoliczności związanych z realizacją Umowy,

b) wystąpieniu przeszkód w realizacji przedmiotu Umowy, o czasie ich tryvania i przewidywanych skutkach,

c)

d)

pzypadkach

- TAURoN

/
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c) zmianie danych adresowych i kontaktowych.

1, PrzYłączanY Podmiot nieodwołalnie i bezwarunko*g !Jń*ią.uje się do zachowania w ścisłej tajemnicy lnformacji
PoufnYch w rozumieniu.niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje-się trakiowac je i chronic jak tajemnic§ przejsięóiorstwa

_ w rozumieniu ustawY zdnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej końkurencji.2, Przez lnformacje Poufne należy rozumiec, wszelkie. informacje (w tym 
'przekazane 

lub pozyskane w formie ustnej,
Pisemnej, elektronicznej i każdej innej) związane z Umową tń tim tlakźe sam fakt jej zawarcła), uzyskane w trakcienegocjacji warunków Um9WY, wtrakcie postępowań mających na telu zawarcie Umowy'oraz w kakcie jej realizacji, bezwzględu na to, cZY zostałY one udostępnione Przyłączińómu Podmiotowi w związku'z- zawarciem luó wykonywaniem
UmowY, czY teŻ zostałY.PozYskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterzjfinańsowym,gosPodarczYm, ekono_mjcznYm, prawnym, technicznym, organizacyjnym, hindlowym, admińistracyjnym, ,a*eiingo*ym,
1 tYm dotYczące TAURON Dystrybucja, a lakże innych podńiótow, w szczegolności tycń, Ź itorlmi iiunoNDystrybucja pozostaje w stosunku dominacji lub zalezności oraz, z którymi jest iowiązany kapitałowo lub umownie(lnformacje Poufne).

3, PnYłączanY Podmiot nie może bez uprzedniej pisemnej zgody TAURoN Dystrybucja ujawniac, upubliczniac,
PrzekazYwaĆ ani w innY sPosób udostępniać osobom trzecim lub-wykorzystywac do celów inńych'ni zrealizaąa Umowy,jakichkolwiek lnformacji Poufnych.

4. Zo'bowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do lnformacji poufnych:
4.1. które są dostęPne Przyłączanemu Podmiotowi przed ich ujawnienień przyłączanemu podmiotowi przez

TAURON Dystrybucja;
4.2, które zostałY uzYskane z Wyraznym wyłączeniem przez TAURON Dystrybucja zobowiązania przyłączanego

Podmiotu do zachowania poufności;

5.

i ! |tOre zostałY uzyskane od osoby tzecie.i, która uprawniona jest do udzielenia takich informacji;
4,4, których ujawnienie WYmagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub na podstawie

żądania uprawnionych władz;
4,5. które stanowią informacje powszechnie znane.
W zakresie niezbędnYm do realizacji Umowy, Przyłączany Podmiot może ujawniać lnformacje poufne swoim
Pracownikom lub osobom, którymi posługuje się przy wykonywaniu Umowy, pod warunkiem, że przed jakimkołwiek takim
ujawnieniem zobowiąŻe_te osoby do zachowania poufnoŚci na zasadich określonych w Umowie. Zadziałania lub
zaniechania takich osób Przyłączany Podmiot ponosi odpowiedzialność, jak za działania i zaniechania własne.

§13
Z zaslrzeŻeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, pzeniesienie praw lub obowiązków jednej ze Stron,
wYnikającYch z UmowY, na osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem nieważnoŚci.
Druga Strona, v,tYraŻĄąc zgodę na pzeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na-dsobę trzecią moźe
uzaleŻniĆ swoją zgodę od sPełnienia przez Stronę dokonującą pzeniósienia praw lub obowiązkóv,I'*vnirJią"v"n
z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

§14
SPory mogące wYniknąĆ Przy wykonywaniu postanowień Umowy, Strony będą starały się rozstzygnąć na drodze
polubownej, co w żadnym pzypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny,
W PzYPadku gdY osiągnięcie Porozumienia w myśl postanowień ust. ,l nie następuje, wszelkie spory związa ne zrealizaqą
UmowY rozstzYgaĆ będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby obo'.iału TAUR9Ń Dystrybucla * r*iti[u
z którym zawańa została niniejsza Umowa,
Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaźności.
W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się pzepisy:

' UstaWY z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne wrazzpzepisami wykonawczymi,
. Ustavyy zdnia7lipca 1994 r, Prawo budowlane,
. Ustav\ry zdnia23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,
r TaryĘ dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

umowa podlega prawu polskiemu izgodnie z nim powinna być interpretowana.

§ 15
Załączniki stanowią integralną częśc niniejszej Umowy.
Umowę sPoządzono w dwóch jednobzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę jej podpisania pzez obie Strony,

Załączniki:
o Warunki przyłączenia nr WP/1 090831202'l loo4R02 z dnia: 2021 -1 0-1 9,o Kalkulacja opłaty za pzyłączenie,
. Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu,. Druk Zl ,,Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia''.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

J.

2.
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UWAGA:
1, Niniejszy projekt umowy jest ofeńą w rozumieniu a(. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, która wiąże do 21_12_2021r. TAURoNDYstrYbucja moze odmówić zawarcia T.ol.y w foimie przóostjwion"i * 

"i"iuirivm 
projekcie umowy, jezeliPrzYłączanY Podmiot dostarczY do TAURON Dystrybucja poipiJ"n" 

"gzemplaze 
projektu umowy po tym dniu. JeżeliPo uPłYwie ww, datY, ale w okresie ważności 

-warunltow 
brzvĘ"i."nl"- eoyłąc.aiy 

-iołmiot 
wyrazi wolę zawarciaumowy o PrzYłączenie, to moŻe wYstąPiĆ o przygotowanie zjktualizo*"n"jo'p.l"itu u.o*y, który będzie stanowiłnową ofeńę.

2, TAURoN DYstrYbucja informuje, że niniejszY dokument do czasu jego podpisa nia przez przyłączany podmiot jestpĄektem umowy o przyłączenie, a co się z tym wiąże Przyłączanemu Podmiotowi przysługuje prawo negocjacjizapisów zawańych w niniejszym projekcie umowy.

Umowę spoządził: Buczyk-lwen Anna w dniu 2021-10-21

TAURON Dystrybucja Przyłączany Podmiot
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1,

Załącznik do umowy o przyłączenie nr UP/109083l202'lIOO4RO2

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

Zakres niezbędnYch Prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust, 1, wynikający z wymienionych w ust. 2warunków przyłączenia, obejmuje:
1,1 Po stronie TAURON DYstrYbucja: przyłączenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej
1.2 Po stronie Przyłączanego Podmiotu:

1-2.1 Dla zasilania podstawowego w terminie: nie pózniej niż 14 dni przed 2023-01-01:
WYbudowaĆ stację transformatorową 20t0,4 kV z transformat orem 21to,42 kV o odpowiedniej mocy. Stację
772it!C, |za istniejącego rozłączniko.uziemnika 20 kV w polu nr 4 stacji TAUR9N Dystrybucja S.A. nrWBW43812.
W PzYPadku zabudowY kontenerowej stacji transformatorowej w polu zasilającym 20 kV zabudowacwYłącznik z zabezPieczeniami. Należy zastosować między ińnymi zabezpióczónia ziemnozwarciowe
o charakterystykach dostosowanych do sieci rrziemionej |rzóz rezystor. Dobór funkcji zabezpieczeń orazich nastawienia uzgodnic z Wydziałem Ruchu oddziału w'ałuzycn (tet, złaaoa489).
DoPuszcza się zastosowanie rozłącznika w polu zasilającym 20 kV, pod warunkiem zabudowy za polempomiarowo-rozliczeniowym :

- w Polach transformatorowych; wyłączników z zabezpieczeniami lub rozłączników z bezpiecznikami,
w zaleŹnoŚci od T99Y_q9lsformalora, zgodnie z obowiązującą lnstrukcją Ruchu i Eksploatacji SieciDystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.,

- w kaŻdYm PozostałYm Polu liniowym (odpływowym) 20 kV - wyłącznika z zabezpieczeniami.
W .Polu. zasilającYm 20 kV stacji kontenerowej należy zastosowac blokady elektryczne od zamknięcia
uziemnika na linię pod napięciem.
W stacji zabudowaĆ PoŚredni układ pomiarowo, - rozliczeniowy energii elektrycznej spełniający wyrnagania
obowiązującej na terenie IĄURON Dystrybucja S.A. lnstrukóji Rucńu i Eksptoatjqisieci'Dystryoucyjnej.
Konstrukcja rozdzielnicy 29 kV stacji kontenerowej musi Żapewniać swobodny oostęp do tabliczek
znamionowYch Przekładników Prądowych i napięciowych. Przygotować miejsce'i opzewodowanie na
PotzebY instalowaneg! Przez TAURON Dystrybucja Ś.R. liczńlia elektronicznego energii elektrycznej,
modemu GSM/GPRS do zdalnej transmisji danych pomiarowych.
Ze stacji zasilic instalację elektryczną przyłączanego obiektu.
UWAGA: W dokumentacji projektowej należy wykonać i pzedstawić do uzgodnienia obliczenie strat
w wewnętrznej linii zasilającej (wlz) 20 kV pomiędzy_miejscem przyłączeniJa stacją transformatororną
WnioskodawcY - zgodnie z obowiązującymi w TAURONI Dystr|bńja S.A. ,,WytycŹnymi w zakresie wyznaczania
wielkoŚci doliczeń w PrzYPadkach lokalizacji układu pomiaiowógo w miejscu ińńym ńiz miejsce dostarczania
91919i1Ola lll gruPY RrzYłącz9niowej". Wytyczne. zostaną udostę}nione przez Wydział planowania i RozwojuTAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbzychu (tel. 74 8898ł31, &ąrqri,n_ĘÓ&@l9!{9!-dLslry!.u9ja.p|).

Zakres niezbędnYch czynności dla realizacji przyłączenia, określonych w umowie o pzyłączenie obejmuje:
2.1 Po stronie Przyłączanego Podmiotu:

2.1 .1 PzedłoŻenia Zgłoszenia gotowości instalacji do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami niepózniej niż 14 dni pzed 2023-01-01.
2,1 .2 zawarcie Pzez Przyłączany Podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

lub umowy kompleksowej d|a dostarczania energii do Obiektu,

2.
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3. Metodyka wyznaczenia opłaty za przyłączenie

, O, TAR,F,E= No" 6,25o/o

Op - opłata za pzyłączenie w zł
N" -or;fr#:i"*ji3l3'rl jj#;l"*:";i"*il§.,f,,.rHł,ili lub przebudowę dotychczasowego

W njłłaoacn o których mowa powyżej uwzględnia się wydatki ponoszone na wykonanie Prac
projektowych i geodózyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń na budowę, zakuP
maieriałów do 

- 
budow! odcinków sieci służących do przyłączania podmiotow do sieci z

uwzględnieniem długości tych odcinków, roboty budowlano-montażowe wrazz nadzorem, wykonanie
niez[ędnych prób, a także koszty uzyskania praw do nieruchomoŚci oraz zajęcia terenu,

niezbędnych do budowy lub eksploatacji uządzeń.
pp - wielkośc mocy pzyłączeniowej w kW, określona w umowie o pzyłączenie
Po - dotychczasowa moc przyłąceeniowa w kW

4. W związku z brakiem ponieŚiońyĆn nakładów na pzyłączenie po stronie TAURON Dystrybucja, opłata za
pzyłączenie wynosi: Op tenyrl = 0,00 zł [brutto]

Załączntk do umowy o przyłączenie nr UPl10908312021laO4R02

Kalkulacja opłaty za przyłączenie

1. podstawa prawna naliczenia opłaty za przyłączenie: Ustawa Prawo energetyczne ań. 7 ust 8.

2. Dane techniczne przyjęte do wyznaczenia opłaty za przyłączenie.

Dla przyłącza 1

Moc przyłączeniowa lstniejąca - Po [kW] Moc przyłączeniowa - Pp [kW]

0,0 350,0

'}
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