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Numer P/21/010778 

  
Miejscowość Toruń 

  
Data 17-03-2021 

 

  

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA  
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA 

Oddział w Toruniu 
 
1. Przyłączany obiekt: 
 Nazwa:infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego 
 Adres (Nr działki):Grudziądz, ul. al. 23 Stycznia 

gm. Grudziądz , działka numer 23/2 
2. Grupa przyłączeniowa: III 
3. Moc przyłączeniowa: 450 kW 
4. Miejsce przyłączenia: 
 GPZ - Grudziądz Łąkowa [GPZ2-0013] 

Linia 15 kV GPZ ŁĄKOWA-RAPACKIEGO [SN 2-0013-03] 
Obiekt Odcinek kablowy [SN]    [213030007K/2] 

5. Miejsce  dostarczania energii elektrycznej:  
 zaciski prądowe rozłącznika SN od strony instalacji przyłączanej w złączu kablowym SN nr T922371 (Al. 23 Stycznia 1 ZK); 
6. Rodzaj przyłącza: kablowe 
7. Zakres prac niezbędnych do realizacji przyłączenia oraz wymagania w zakresie wyposażenia niezbędnego do współpracy z 

siecią: 
7.1. Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA 
7.1.1. Urządzenia WN i SN: 
 projektowaną stację odbiorcy zasilić promieniowo z projektowanego złącza kablowego 15 kV 4 polowego nr T922371 (Al. 23 

Stycznia 1 ZK) posadowionego na granicy działki nr 157/39, do którego wprowadzić istniejący kabel 15 kV relacji ST Bank – ST 
C. Skłodowskiej. W złączu przewidzieć 3 pola liniowe w izolacji mieszanej, 2 wyposażone w rozłączniki z uziemnikami i napędy 
elektryczne, 1 wyposażone w rozłącznik z uziemnikiem bez napędu elektrycznego (pole w kierunku Odbiorcy), pole potrzeb 
własnych, sterownik polowy z łączem transmisji GPRS, kanałem TETRA, radiotelefonem TETRA, anteną TETRA, anteną GSM, 
okablowaniem, układem zasilania i oprogramowaniem, sygnalizację przepływu prądu zwarciowego (dla zwarć doziemnych i 
międzyfazowych) oraz we wskaźniki obecności napięcia. Rozdzielnicę wykonać w obudowie betonowej, kable przyłączać za 
pośrednictwem głowic konektorowych, zabudować odłączalne pojemnościowe przekładniki napięciowe. 

7.1.2. Stacja transformatorowa: 
 - 

 

7.1.3. Urządzenia nn: 
 - 

 

7.1.4. Wyposażenie urządzeń, instalacji lub sieci, niezbędne do współpracy z siecią, do której instalacje lub sieci są przyłączane: 
 Sieć/instalacje należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
7.1.5. Zabezpieczenie sieci przed zakłóceniami elektrycznymi powodowanymi przez urządzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy: 
 Urządzenia i instalacje odbiorcy nie mogą powodować zakłóceń w sieci. 
7.1.6. Dostosowanie przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci do systemów sterowania dyspozytorskiego: 
 - 

 

7.1.7. Demontaże: 
 - 

 

7.2. Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przyłączany: 
 - wybudować linię kablową zasilającą proj. stację transformatorową 

- wybudować stację trafo. 15/04 kV typu i z transformatorem wg. potrzeb (nazwa stacji: Al. 23 Stycznia 2 (obca) nr stacji: 
T922372), 
- wybudować obwody nn wg potrzeb. 

8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej:  tg fi≤ 0.4 
9. Wymagania dotyczące układu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego: 
9.1. Miejsce zainstalowania:  
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 Układ pomiarowy należy zainstalować w abonenckiej rozdzielnicy SN w stacji transformatorowej odbiorcy lub w miejscu 
dostarczania energii elektrycznej w przypadku przyłączenia instalacji odbiorczej bezpośrednio do pola rozdzielnicy SN w GPZ 

9.2. Rodzaj i prąd znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / głównego:  
 - 
9.3. Sposób pomiaru: pośredni 
9.4. Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Energia elektryczna bierna w 2 kwadrantach, Moc maksymalna 

pobrana 
9.5. Przystosowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego do systemów zdalnego odczytu danych pomiarowych 
 zgodnie z IRiESD 
9.6. Wymagania dodatkowe: 
 a) zgodnie z IRiESD 

Szczegóły w zakresie urządzeń układów pomiarowych należy uzgodnić w Wydziale Zarządzania Pomiarami ENERGA-
OPERATOR SA Oddział w Toruniu. Projekt układów pomiarowych należy uzgodnić w Wydziale Dokumentacji Energetycznej 
ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Toruniu. 

10. Dane dotyczące sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej 
10.1. Dotyczy sieci o napięciu do 1 kV:  
 a) Układ sieci Sieć 0,4 kV pracuje w układzie TN-C. 

b) Napięcie znamionowe sieci 0,4 kV 
c) Maksymalny prąd zwarciowy w sieci 26 kA 
 Rzeczywistą wartość prądu zwarciowego oblicza projektant. 
d) System ochrony od porażeń Samoczynne wyłączenie zasilania 
 

10.2. Dotyczy sieci o napięciu powyżej 1 kV:  
 a) Sposób pracy punktu neutralnego sieci - 

b) Napięcie znamionowe sieci - kV 
c) Prąd zwarcia doziemnego - A 
d) Czas wyłączenia zwarcia doziemnego - s 
e) Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA 
f) Czas wyłączenia zwarcia wielofazowego - s 
 

 w stacji 110/15 kV GPZ Grudziądz Łąkowa 
 Rzeczywistą wartość prądu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej. 
g) System ochrony od porażeń uziemienie ochronne 
 

10.3. Inne:  
 - 
11. Dane znamionowe urządzeń, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy  
 Rodzaj urządzenia/instalacji/sieci Napięcie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prąd rozruchu [A] 

    
 

12. Inne ustalenia: 
12.1. Dotyczy projektu budowlanego: 
 Dokumentacja projektowa urządzeń zasilających w zakresie części abonenckiej, objętej niniejszymi warunkami przyłączenia, 

wraz z projektowanym układem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGĘ - OPERATOR SA Oddział w 
Toruniu przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. Dokumentację projektową należy dostarczyć celem sprawdzenia do 
Wydziału Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodności z wydanymi warunkami przyłączenia, w postaci:  
1. Dokumentacja projektowa (oryginał) w jednym egz. wraz z wersją elektroniczną w następującej formie: 
• Plik zapisany w formacie Adobe Acrobat (.pdf) o nazwie „Projekt” zawierający zeskanowany projekt. Skany wykonać w kolorze, 
w rozdzielczości minimum 300x300. Wielkość pliku „Projekt” nie powinna przekraczać 50 MB. W przypadku przekroczenia 
wielkości 50 MB plik należy podzielić na części, 
• Plik o nazwie „Mapa”, zawierający mapę z wrysowanymi projektowanymi urządzeniami - w formacie Autodesk AutoCAD (.dwg) 
lub (.dxf). Jeśli w zasobach geodezyjnych znajduje się mapa cyfrowa - należy ją umieścić w omawianym pliku. Otrzymanych 
warstw nie należy modyfikować w żadnym zakresie. W przypadku, gdy ośrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - 
wówczas dopuszcza się skanowanie podkładu graficznego. Elementy projektowe mają zostać wrysowane cyfrowo w układzie 
współrzędnych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie – „numer warunków-opis”  W przypadku gdy ośrodki geodezyjne 
nie posiadają mapy cyfrowej w ww. układzie dopuszcza się dostarczenie mapy w układzie WGS 1965, z informacją o numerze 
strefy tego układu, 
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