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WARUNK! PRzYŁĄczENlA

Wnloskodawca:

}ĘouRoN
DYSTRYBUCJA

Park Naukowo-Technologiczny
w Opolu Sp. z o.o.

ul. Technologiczna 2
45-839 oPOLE

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2
45-839 oPOLE

obiekt: Budynek Wysokich Technologii lT i Projektowania lnżynierskiego
przy Parku Naukowo-Technologiczny w Opolu

Adres przyłączanegoobiektu: ul' Technologiczna
45-839 Opole
numerydziałek: DzlAŁKA NR 1't6 zK.M.7, OBRĘB PoŁW1Es

Niniejszym potwierdzamy złoŻenie wniosku o określenie warunków przyłączenia w dniu: 2016-01-22'
odpowiadając na wniosek z dnia 2015-12-28, informujemy, Że zapewniamy pzyłączenie do sieci
TAURoN Dystrybucja SA i dostawę energiielektrycznej o mocy pzyłączeniowej:

Przyłącze 1: 140,0 kW dla zasilania podstawowego, w lV grupie pzyłączeniowej,

na poniŹszych warunkach.

lA.Wymagania techniczne - przyłącze í (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce pzyłączenia: istnĺejąca rozdzielnica 0,4 kV, sekcja í, wstacji transformatorowej SN/nN:
PNT 2-1243 .

2' a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski odejŚciowe pzekładniklw prądowych
zabudowanych w projektowanym zestawie złączowo-pomiarowym ZK+1PP, w kĺerunku instalacji
odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia własności urządzeň elektroenergeýcznych: zaciskĺodejŚciowe
p zekład n ĺków prądowych zabudowa nych w projektowa nym zestawie złączowo-pom iarowym
ZK+1PP, w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przyłączenie obiektu do sieciWymaga:
a) w zakresie przyłącza:

- zabudowy zestawu złączowo_pomiarowego äK+1PP zabudowanego w granicy działki
pzyłączanego obiektu,

- budowa pzyłącza kablowego 0,4 kV, do zestawu złączowo-pomiarowego ZK+ 1PP,
wyprowadzonego z z istniejącej stacji transformatorowej 1510,4 kV PNT 2-1243,

b) w zakresie sieci: siel istniejąca' nie Wymaga prac,

c) w zakresie pzyłączanych urządzeń, instalacji Wnioskodawcy: budowy sieci własnej
wnioskodawcy od miejsca rozgraniczenia własności .

4. Układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 0,4 kV:

a) rodzď1układu: plłpoŚrednĺ, składający się z:

-pzekładniklw prądowych o pzekładni dobranej do mocy umownej i mocy zwarciowej w
klasie dokładności nĺe gorszej nĺż 0,5, Fsśs,

-elektronicznego licznika energii elektrycznej z jednokierunkowym pomiarem energii czynnej w
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5.

klasie dokładności nie gorszej niŻ 1,0 i dwukierunkowym ppmiarem energĺi biernej
w klasie dokładności nie gorszej niŻ 2,0, z opcją pomiaru strat U'h, l'h oraz z Ęestracją
p rofi l u obciąże n ia, o l n=54 or az U n=3x230/400v'

- skrzynki kontrol no-pom iarowej,

-układu zdalnej transmisji danych zgodny z systemem TAURON Dystrybucja,

-układu synchronizacjiczasu zeczywistego co najmniejraz na dobę.
Wszystkie elementy układ u pom iarowo-rozliczen iowego energii elektrycznej m uszą byl

osłonięte i pzystosowane do plombowania
Zasady instalacji licznika i modemu zostaną określone w umowie pzyłączeniowej.

b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa zabudowana obok stacji transformatorowej PNT
2-1243

Zabezpiecze n ĺa główn e p zetęże n i owe - zab ezpiecze n i e W LZ :

a) prąd znamionowy: wg obliczeń
b) rodzaj: bezpieczniki mocy
c) lokalizacja: szafka pomĺarowa zabudowana obok stacjitransformatorowej PNT 2-1243

Dla doboru aparatury, spodzĺewaną wartoŚl prądu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjąé wg obliczeń, jednak nie mniej niż 10 kA'
Wymagany stopień skompensowania mocy bĺernej, tg ę ś 0,4.

Siel nN pracuje w układzie: TN-C

stanowiący sumę czaslw trwania przeru
przerw w zasilaniu wszystkich miejsc

6.

7.

8.

ll. określa się następujące dopuszczalne czasy tnľania przen^':

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. całkowitej, jednoczesnej pzerwy w zasilaniu wszystkich
mĺejsc dostarczania, nie przekraczď1ący :

. dla przerwy planowanej- 16 godz.,

. przerwy nieplanowanej-24 godz.,

b) łączny czas trwania przeru w ciągu roku,
jednorazowych, tj.całkowitych jednoczesnych
dostarczania, n ie przekraczający :

o przerw planowanych - 35 godz.,
o przerw nieplanowanych - 48 godz.

lll. Termin ważności ninieiszych warunków 2 lata od dnia ich doręczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przyłączenie termin ważności niniejszych warunków przyłączenia
wydłuża się na okres waŻnoŚci umowy o przyłączenĺe.

!V. lnformacje dodatkowe
1. lnstalacja elektryczna w pzyłączanym obiekcie oraz urządzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia własnoŚci, winny byl wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz Wymaganiami określonymi w ninĺejszych Warunkach przyłączenia.

2' Przyłączane pÍzez Wnioskodawcę urządzenia nie mogą wprowadzal do sĺeci lub instalacji innych
uŹytkowników systemu zakłóceń o poziomie wyższym niż dopuszczalne, określone w przepisach
(np. wahania napięcia lub odksáałcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennoŚcĺ parametrów technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byf zgodne z aktualnie
obowiązującymi przepisami - Rozporządzenĺe Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie szczegołowych warunków funkcjonowanĺa systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z2007r. Nr93, poz.623,zplŻn.zm.).

4. TAURON Dystrybucja S'A. zrealizuje zakres inwestycji określony w warunkach przyłączenia do
miejsca rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych, po wczeŚniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcę umowy o przyłączenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Đz' U' z 2012r. poz. 1059 wraz z póŹniejszymi zmianami i

rozporządzeniamiwykonawczymi), aľanej dalej ustawą,,Prawo Energetyczne''.
5. Na cały zakres inwestycji okreŚlony w warunkach przyłączenia wymagane jest opracowanĺe i

uzgodn ienie z OSD : doku mentacj i tech niczno -prawnej
6. Przed przystąpieniem do projektowania, szczegóły dotyczące niniejszych warunków przyłączenia

projektant winĺen uzgodnil z Wydziałem Pzyłączeń'
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7. określony w warunkach przyłączenĺa sposób zasĺlania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energiĺ elektrycznej. Urządzenia wymagające zasilania bezprzerwowego należy zaopatrzyé
we własne, niezaleŻne Żródło energii, podłączone w sposób uniemoŹlĺwiający podanie napięcia do
sĺeci przedsiębiorstwa energetycznego.

B. Warunki przýączenia zostały określone dla standardowych parametrów energĺÍ elektrycznej
określonych w ustawĺe Prawo energetyczne.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi,
Wnioskodawca winien zwrócĺl się do Wydziału Eksploatacji z wnioskiem o okreŚlenie warunklw
pzebudowy tych uządzeń.

1o.TAURoN Dystrybucja S.A. oŚwiadcza, Że po zawarciu umowy o przyłączenie oraz spďnieniu przez
Wnioskodawcę postanowień niniejszych warunklw przyłączenia i po wykonaniu niezbędnych
urądzeń elektroenergetycznych, których ĺealizaĄa nastąpi na podstawie zawartej między stronami
umowy o przyłączenie - zapewnia dostawę energii elektrycznej na zasadach określonych we
właŚcĺwych przepisach' Niniejsze oŚwiadczenie jest oŚwiadczeniem, o którym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolĺty Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z plżniejszymi zmianami) i winno byÓ

traktowane jako pĺzyzeczenie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, o
której mowá w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z póŹniejszymi zmianam i).

11.Wnioskodawca zobowiązany jest zgłosil pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. każdy posiadany
agregat prądotwórczy oraz uzgodnil warunki połączenia agregatu zzasilaną instalacją. Pďączenie
to winno byl wykonane w sposób wykluczający pracę równoległą agregatu z siecią dystrybucyjną
oraz moŻliwoŚl podania napięcia na siel dystrybucyjną.

í2.Wymagania dotyczące rozwiązań technicznych stosowanych na terenie działalnoŚci TAURON
Dystrybucja S.A' ujęte w formie standaryzacji dostępne są na stronie ĺnternetowej
www.ta u ro n -d v str v b u ci a. p I

' Pnygotował: UchańskiJerzy
,77*--'Ęrupa: o03R02
{' TAURON bucia S.A.

lu
bjątku......

Henryk StanulaAdres do korespondenciĺ:
TAURON Dystrybucja S.A. oddział opole / Wydzĺał Pzyłączeŕl
45-047 opole, ul. Waryńskiego 1

Załączniki:
Zał. Nr 1 - projekt umow o pzyłączenie

l(o:
1 xOMR
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Ilmowa nr UP I OO57 48 I 2Ot6 I OO3RO2

a przyłąeenÍe do sÍecÍ dystlybucyjnej
TAUROII Dystrybucja S,A.

pomiędzy:

a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórcka 11r 31-358 Kraków,
adres dla korespondencji :

oddział opole l Wvdział Przyłączeń, 45-047 opole u!. ul. lńlaryńsk|ego 1

zwaną dalej TAURoN Dystrybucja, reprezentowaną przezi
Stanula Henryk - Dyrektor ds. Majątku

Kóry oświadcza, że Społka:

a) jej ądem Ęestrowym jest: Sąd Rejonowy dta Krakowa śródmieścia XI Wydział Gospodarczy KRS;
b) wpisana jest do Rejestru Pzedsiębiorcow pod numerem KRS -

c) z kapitałem zakładowym

d) z kapitałem wpłaconym

e) jest podatnĺkĺem VAT nr NIP -

f) posiada numer REGON

zwanych również dalej Stľonami, została zawańa Umowa następującej treści:

0000073321;
51l925 759,22 złi
511925 759,22zł;
6110202860;
230L79216,

Podmiotem:

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.oznaczenie Prryłączanego
Podmiotu

Adľes siedziby

Adres do korcspondenđi

NIP
Ĺ.7543069732
2.

Regon*/ Nr KRS*

Telefon
e-mail*/
fax*

Kapitał zakładouĺy
(wpłacony)

Przy zawieraniu niniejszej umowy Przyłączany Podmiot działa osobiściexlBeBĺzez+x

lmię i nazwisko/
Reprczentanta/
Pełnemoenłle

lmię i nazwisko/
Reprczentanta/
Pďnomocnika

Działającego/działających* na podstawĺe pisemnego pďnomocnictwa z
dnia:

oświadczającego/oświadczając1ch*, że nie zostało ono odwďane do dnia zawarcia niniejszej umowy'

ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2

1.
2. KRS:0000449086



s1
1. Przedmiotem Umowy jest pzyłączenĺe do sieci

dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja Budynek
Wysokich Technologiĺ lT i Projektowania
lnżynierskiego przy Parku Naukowo-Technologiczny
w opolu, a,vanego dalej obiektem, który jest
zlokalizowany Opole ul. Technologiczna 45-839 z
mocą przyłączeniową: 140'0 kW ĺprzy planowanym
poborze/dostarczan iu energ i i elektrycznej w i loŚci
230000,0 kWh rocznie, zaliczonym do lV grupy
przyłączeniowej.

2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie
warunków przyłączenia z dnĺa: 2016-01-27 znak:
WP/005748/20 í 6/o03R02 stanowiących załączn ik
do niniejszej Umowy, zwanych dalej Warunkami
przyłączenia'

3. Miejsce lokalizacji układu pomiarowo-
rozliczeniowego zostało okreŚlone w pkt. 4b
Warunklw pzyłączenia.

4. Miejsce rozgraniczenia własnoŚci urządzeń
elektroenergetycznych między TAURoN
Dystrybucj a i Pnyłączanym Podmiotem zostało
określone odrębnie dla poszczegllnych przyłączy w
pkt. 2bWaru nkÓw przyłączenia.

5. Zakres nĺezbędnych prac dla przyłączenia obiektu
opisanego w ust' 1, wynikający z Warunków
przyłączenia, obej m uje :

a) Po stronie TAURON Dystrybucja: prace okreŚlone
w pkt. 3a Warunklw przyłączenia,

b) Po stronie Przyłączanego Podmiotu: prace
okreŚlone w pkt. 3c Warunków przyłączenia.

6. Przyłączany Podmiot oŚwiadcza, że posiada tytuł
prawny do korzystania z obiektu, którym jest
WłasnoŚl, potwierdzony dokumentem stanowiącym
załącznik do ninĺejszej Umowy oÍaz, Że do dnia
zawaĺcia niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne
zmiany w tytule prawnym w stosunku do stanu
ujawnionego w przedłoŻonym dokumencĺe. Ponadto,
P rzyłączany Pod m iot oŚwiadcza, że nad m ĺen ion y
tytuł prawny upoważnia go do dokonanĺa czynnoŚci
prawnych związanych z przyłączeniem obiektu do
sieci TAURON Dystrybucja.

s2
obowiązki Stron w procesie real izacj i przyłączenia:
1. TAURoN Dystrybucja zobowiązuje się do:

1.1. zrealizowania obowiązków okreŚlonych w
ogrlnych warunkach umowy o przyłączenie w $2
ust. 'ĺ,

1.2. przeprowadzenia wymaganych prób i odbiorów w
zakresie zrealizowanych prac określonych w $1
ust. 5 pkt a),

2' Przyłączany Podmiot zobowiązuje sĺę do:

2.1. zrealizowanĺa obowĺązklw okreŚlonych w
ogólnych warunkach umowy o pĺzyłączenie w $2
ust, 2,

s3
'l. Realizacja przyłączenia obiektu nastąpi w termĺnie

do dnia 20í7-00-30, z zachowaniem postanowień
Harmonogramu pzyłączen ia, stanowiącego
załącznik do niniejszej umowy, z zastzeżeniem

ustępÓw ponĺższych.
2. Przyłączany Podmiot zobowiązany jest do

wykonania prac określonych w $1 ust.S pkt. b)'
Umowy w termĺnie do dnia 30-06-20'ĺ7

3. Koordynację realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,
ze strony TAURON Dystrybucja prowadzil będzie
Klyk Waldemar, (77 889 9639, mail
waldemar.klyk@tauron-dystrybucja.pl który/a jest
upowaŻniony/a do udzielania i otrzymywania
od Pnyłączanego Podmiotu lub jego
upoważnionego przedstawiciela, informacji i danych
dotyczących realizacji przedmiotu Umowy.

4. Ze strony Przyłączanego Podmiotu
upowaŻnionym/ą do udzielanĺa i otrzymywania
informacji dotyczących realizacji pzedmiotu Umowy

ľ:: :::::- ľ:::': 1::::',::::: ::i::::: T:1,

s4
1. Załączniki stanowią integralną częŚl niniejszej

Umowy.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących

egzemplarzach, po jednym egzemplazu dla każdej
ze Stron.

3. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę jej
podpisania przez obie Strony.

Załączniki:
ogólne warunkĺ umowy o pzyłączenie do sieci
dyshybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla
odbiorclw pzyłączanych do sieci niskĺego napięcia,
Kalkulacja opłaty za przyłączenie,
Warun ki pnyłączenia znak
WP/005748/20 1 6/O03R02 z dnia: 201 6-01 -27,
dokument potwierdzający tytuł prawny do kozystania
z pnyłączane g o ob iektu,
Harmonog ram pzyłączen ia.



Umowę spoządził: Uchański Jerzy w dniu 2016-01-27

TAURON Dystrybucja

Data ipodpis

Przyłączany Podmiot'

Data ipodpis

UWAGA:
ĺ. lĺiniejszy projekt umowy jest ofertą w rozumieniu art.66 $1 Kodeksu Cywilnego, ktlra wiąże do d^nia

28-oż-2b16 TAURoN Dystrybucja może odmówil zawarcĺa umowy w formie przedstawionej w
niniejszym projekcie umowy, jeżeli P,zyłączany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja
podpisane egzemplaze projektu umowy po tym dniu. Jeżeli po upływie ww. daty, ale w okresie
ważnoŚci warunklw pzyłączenĺa Pĺzyłączany Podmiot wyrazi wolę zawarcia umowy o
pzyłączenie, to moŻe wystąpir o pzygotowanie zaktualizowanego projektu umowy, który będzie
stanowil nową ofertę.

2. TAuRoN Dystrybucja informuje' Że niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez
Płzyłączany Podmiot jest projektem umowy o pnyłączenie, a co się z tym wiąże Pzyłączanemu



Załącznik do umowy o pnyłączenie nr UP/005748/2016/003R02

KALKULAoJA oPŁATY zA PN1Y ŁĄczEN lE

1. Podstawa prawna naliczenia opłaty za przyłączenie: Ustawa Prawo energetyczne par. 7 ust 8.

2. Stawki opłaty za pzyłączenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
obowiązującej w dniu przygotowania propozycji umowy o przyłączenie, pzyjęte do wyznaczenia
opłaty za pzyłączenie:

Grupa pzyłączeniowa
Stawka opłaty _ S lzłlkWl

Przvłącze napowietzne Pzvłacze kablowe
lv. v ivl. 44,91 61,60

vl** 7,87
* _ wysokośl stawki w przypadku gdy budowane jest pnyłącze
**- wysokośl stawki w pzypadku podłączenie do istniejącej sieci

3. Dane techniczne pzyjęte do wyznaczenia opłaty za pĺzyłączenie:

Moc przyłączeniowa lstniejąca _ P| lkwl Moc przyłączeniowa _ P tkw]
0,0 140,0

Długoślpnyłącza_D[m] DłusoŚl pÍzyłącza powyżej 200 m

0,0

4. Metodyka wyznaczenia opłaty za przyłączenie:

op r,łnwn=(p_p,).s+o,
P - moc pzyłączeniowa
Pl - moc pzyłączeniowa istniejąca (do odliczenia)
s - stawka opłaty dla przyłącza kablowego lub napowietrznego
D - długośÓ pĺzyłącza wyznaczana jako długoŚć zutu poziomego przyłącza napowĺetznego lub

długoŚć trasy przyłącza kablowego
oo- opłata dodatkowa wynĺkająca z długoŚci przyłącza powyŻej 200 m wyliczana w następujący

sposób: 24,70 zł (dla przyłącza napowietznego) oĺaz 33,45 zł (dla przyłącza kablowego) za
każdy metr powyŻej200 metrlw długoŚci przyłącza



Załącznik do umowy o przyłączenie nr UP/005748/2016/o03R02

Harmonog ram realizaci i przyłączenia obiektu

1. Zakres niezbędnych prac dla pnyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z wymienionych
w ust. 2 warunków przyłączenia, obejmuje:
1.'l Po stronie TAURON Dystrybucja:

1'1.1 Dla zasilanĺa podstawowego w terminie do: 20í7-0&30
a) zabudowy zestawu złączowo-pomiarowego ZK+1PP zabudowanego W granicy działki

przy łączaneg o o b i e ktu,

b) budowa pzyłącza kablowego 0,4 kV, do zestawu złączowo_pomiarowego zK+ 1PP,
wyprowadzonego z z istniejącej stacji transformatorowej 1510,4 kV PNT 2-1243

c) sĺel istniejąca, nie wymaga prac.

1.2 Po stronie Przyłączanego Podmiotu:
1.2.'l Dla zasilania podstawowego w terminie: nie pÓŹniej niŻ 14 dni przed 2oí7:06€p: budowy

sieci własnej wnioskodawcy od miejsca rozgraniczenia własności ,
2. Zakres niezbędnych czynności dla realizacji pzyłączenia, okreŚlonych w umowie o przyłączenie

obejmuje:
2.1 Po stronie Przyłączanego Podmiotu:

2.1.1 pzedłożenia Zgłoszenia gotowoŚci instalacji dla zasilania placu budowy obiektu
docelowego do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie pÓŹniej niŻ 14 dni pzed
2017-06-30

2.1.2 przedłożenia Zgłoszenia gotowoŚci instalacji obiektu docelowego do pĺzyłączenia wraz z
wymaganymizałącznikami nĺe pÓŹniej niŻ 14 dni przed 20í7-0&30'





Umowa nr UP I OO57 48 I 20t.6 I O03R02

o przyłąeenie do sieci dysttybucyjnej

TA URO Il D ystryb ucja S, A.

pomiędzy:

a TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórcka 11, 31'358 Krakóq
adres dla korespondencji :

oddział opole I Wydział Przyłączeń, 45-047 opole ul. ul. Waryńskiego 1

zwa ną da lej TAU Rol{ Dystrybucja, reprezentow aną przez:
Stanula Henryk - Dyrektor ds. Majątku

Kóry oświadcza, że Społka:

a) jej ądem Ęestrowym jest: Sąd Rejonowy dla Krakowa śródmieścia XI Wydzial Gospodarczy KRS;
b) wpisana jest do Rejestru Pzedsiębiorcow pod numerem KRS -

c) z kapitałem zakładowym

d) z kapitałem wpłaconym

e) jest podatnikiem VAT nr NIP -

Đ posiada numer REGON -

zwanych równĺeż dalej Stronami, została zawa]ta Umowa następującej treści:

0000073321;
511925 759,22 złi
511925 759,22złi
6110202860;
2301792L6i

,"(rľ
//'

Podmiotem:

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.oznaczenie Prrylączanego
Podmiotu

Adres siedziby

Adres do korespondencji

NIP
L.7543069732
2.

Regon*/ NrKRS*

Telefon
e-mailx/
fax*

Kapitał zakładouĺy
(wpłacony)

Przy zawieraniu nĺniejszej Umowy Przyłączany Podmiot dzĺała osobĺście{pepeezĺx

Imię l naaľisko/
Reprezentanta/
Pełnomoenilĺa

lm!ę i nazwisko/
Reprezentanta/
Pďnomocnika

Działającego/działających* na podstawie pisemnego pďnomocnictwa z
dnia:

oświadczającego/oświadczających*, że nie zostało ono odwďane do dnĺa zawarcia niniejszej umowy'

ul. Technologiczna 2
45-839 Opole

Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o.
ul. Technologiczna 2

1.
2. KRS:0000449086



2.1.

sí
Pzedmiotem Umowy jest pzyłączenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja Budynek
Wysokich Technologii lT i Projektowania
lnżynierskiego przy Parku Naukowo-Technologiczny
w opolu, zwanego dalej obiektem, który jest
zlokalizowany Opole ul. Technologiczna 45-839 z
mocą przyłączeniową: í40'0 kw i przy planowanym
poborze/dostarczan iu energ ii elektrycznej w iloŚcĺ
230000,0 kWh rocznie, zaliczonym do lV grupy
przyłączeniowej.
Umowa niniejsza zostaje zawarla na podstawie
waru n ków przyłączenia z d n ia : 201 6-01 -27 znak:
WP/oo5748/201 6/o03R02 stanowiących załączn ik
do niniejszej Umowy, zwanych dalejWarunkami
pzyłączenia.

3. Miejsce lokalizacji układu pomiarowo_
rozliczenĺowego zostało określone w pkt.4b
Wa ru n kÓw pr zył ączenia.

4. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń
elektroenergetycznych między TAU RoN
Dystrybucia i Pruyłączanym Podmiotem zostało
okreŚlone odrębnie dla poszczegÓlnych pzyłączy w
pkt' 2bWarunklw pzyłączenia.

5. Zakres niezbędnych prac dla pzyłączenia obiektu
opisanego w ust. 1, wynikający z Warunków
pnyłączenia, obej m uje:

a) Po stronie TAURoN Dystrybucja: prace okreŚlone
w pkt. 3a Warunklw przyłączenia,

b) Po stronie Przyłączanego Podmiotu: prace
okreŚlone w pkt. 3c Warunków przyłączenia.

6. Przyłączany Podmiot oświadcza, że posiada tytuł
prawny do korzystania z obiektu, którym jest
Własnośl, potwierdzony dokumentem stanowiącym
załącznikdo nĺniejszej Umowy oraz,Że do dnĺa
zawarcia niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne
zmiany w týule prawnym w stosunku do stanu
ujawnionego w przedłoŻonym dokumencie. Ponadto,
P szyłączany Pod m iot oświad cza, Że nad m ien iony
tytuł prawny upowaŹnia go do dokonania czynności
prawnych związanych z przyłączeniem obiektu do
sieci TAURON Dystrybucja.

s2
obowiązki Stron w procesie realizacjĺ przyłączenia:

1. TAuRoN Dystrybucja zobowiązuje się do:

1.1. zrealizowania obowiązklw określonych w
ogólnych warunkach umowy o pzyłączenie w $2
ust. 1,

1.2. przeprowadzenia wymaganych prób i odbiorów w
zakresie zrealizowanych prac określonych w $1
ust. 5 pkt a),

2. Przyłączany Podmiot zobowiązuje sĺę do:

2.1. zrealizowanĺa obowiązków okreŚlonych w
ogllnych warunkach umowy o przyłączenie w $2
ust. 2,

s3
1. Realizacjapzyłączenia obiektu nastąpi w terminie

do dnia 20í7-06-30, z zachowaniem postanowień
Harmonogramu pzyłączenia, stanowiącego
załącznik do n i n iejszej u mowy' z zastrzeżen i em

ustępów poniższych'
Przyłączany Podmiot zobowiązany jest do
wykonania prac okreŚlonych w $1 ust.S pkt. b).

Umowy w terminie do dnia 30-06-2017

Koordynację real izacj i pzed miotu ni niejszej U mowy,
ze strony TAURON Dystrybucja prowadzić będzie
Klyk Waldemar, (77 889 9639, mail
waldemar. klyk@tauron-dystrybucja.pl który/a jest

upowaŻnion y l a do udzielania i otrzymywania
odPrzyłączanego Podmiotu lub jego
u poważn ionego przedstawiciela, informacji i danych
dotyczących realizacji pzedmiotu Umowy'

4. Ze strony Pzyłączanego Podmiotu
upoważnionym/ą do udzielania i otzymywania
informacji dotyczących realizacji pzedmiotu Umowy
jest Jarosław Mamala (nr telefonu 774438930 mail

).

s4
1. Zalączniki stanowią integralną częŚl niniejszej

Umowy.
2. Umowę spoządzono w dwÓch jednobzmiących

egzemplazach, po jednym egzemplazu dla każdej
ze Stron.

3. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę jej
podpisania przez obie StronY.

Załączniki:
ogólne warunki umowy o pĺzyłączenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla
odbiorclw pzyłączanych do sieci niskiego napĺęcia,
Kalkulacja opłaty za pzyłączenie,
Waru nki przyłączenia znak
W P/005748/20 1 6/O03R02 z dnia: 201 6'01 -27,

dokument potwierdzający tytuł prawny do kozystania
z pzyłączanego ob iektu,
Harmonogram pzyłączenia.



Umowę spoządził: UchańskiJerzy w dniu 2016-01-27

TAURON Dystrybucja

Data ipodpis

Pnyłączany Podmiot'

Data i podpis

UWAGA:
ĺ. lĺinĺejszy projekt umowy jest ofertą w rozumieniu art.66 $1 Kodeksu Cywilnego, ktÓra wiąże do dnia

28-0ż-2016 TAURoN Dystrybucia moŻe odmówić zawarcia umowy w formie pzedstawionej w
niniejszym projekcie umowy, jeżeli Przyłączany Podmiot dostarczy do TAURON Dystrybucja
podpisane egzemplaze projektu umowy po tym dniu. JeŻeli po upływie ww. daty, ale w okresie
ważnoŚcĺ warunkÓw przyłączenia Płzyłączany Podmiot wyrazi wolę zawarcia umowy o
pzyłączenie, to może wystąpir o pzygotowanie zaktualizowanego pĄektu umowy, który będzie
stanowił nową ofertę.

2. TAURON Dystrybucja informuje, że niniejszy dokument do czasu jego podpisania przez
Pnyłączany Podmiot jest projektem umowy o pzyłączenie, a co się z tym wiąże Przyłączanemu

,ľ



Załącznik do umowy o przyłączenie nr UP/005748/2016/O03R02

KALKULAGJA oPŁATY zA PRzYŁĄczENlE

1. Podstawa prawna naliczenia opłaty za przyłączenie: Ustawa Prawo energetyczne par. 7 ust 8.

2. Stawki opłaty za pzyłączenie wg Taryfy TAURoN Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie,
obowiązującejw dniu przygotowania propozycji umowy o przyłączenie, przyjęte do wyznaczenia
opłaty za przyłączenie:

Grupa pzyłączeniowa
Stawka opłaty - S lzłlkWl

P rzvłacze napowietrzne Przyłacze kablowe
IV, V iVI* 44.91 6't.60

vl** 7,87
* - wysokośÓ stawki w pzypadku gdy budowane jest pzyłącze
**_ wysokoŚć stawkiw pzypadku podłączenie do istniejącejsieci

3' Dane techniczne przyjęte do wyznaczenia opłaty za pzyłączenie:

Moc pzyłączeniowa lstnieiąca - P| [kW] Moc pzyłączeniowa _ P tkwl
0,0 140,0

DługoŚl przyłącza - D [m] DłuooŚl przyłacza powvżei200 m
0,0

4' Metodyka wyznaczenia opłaty za pzyłączenie'.

op r,łnyr,ł=(p 
_ p,).s + o,

P - moc pzyłączeniowa
P; _ moc pzyłączeniowa istniejąca (do odliczenia)
s - stawka opłaty dla przyłącza kablowego lub napowietrznego
D - długoŚl pzyłącza wyznaczana jako długoŚé zutu poziomego pzyłącza napowietznego lub

długość trasy pzyłącza kablowego
oo- opłata dodatkowa wynĺkająca z długoŚci pzyłącza powyżej 200 m wyliczana w następujący

sposób: 24,70 zł (dla pzyłącza napowietznego) oraz 33,45 zł (dla przyłącza kablowego) za
kaŻdy metr powyżej 200 metrów długoŚci pzyłącza



Załącznik do umowy o przyłączenie nr UP/005748/2016/O03R02

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu

1. Zakres niezbędnych prac dla pzyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z wymienionych
w ust. 2 warunkÓw przyłączenia, obejmuje:
1.'l Po stronie TAURON Dystrybucja:

1.1.1 Dla zasilania podstawowego w terminĺe do: 20í7_06-30
a) zabudowy zestawu złączowo-pomĺarowego ZK+1PP zabudowanego w granicy działki

pzyłączanego obiektu,
b) budowa pĺzyłącza kablowego 0,4 kV, do zestawu złączowo-pomiarowego ZK+ 1PP,

wyprowadzonego z z istniejącej stacji transformatorowej 1510,4 kV PNT 2-1243
c) siel istniejąca, nie wymaga prac.

1.2 Po stronie Przyłączanego Podmiotu:
1.2.1 Dlazasilania podstawowego w terminie: nie póŹniej niŻ 14 dni pzed 20í7-06-30: budowy

sĺeci własnej wnioskodawcy od miejsca ĺozgraniczenia własnoŚci,
2. Zakres niezbędnych czynnoŚci dla realizacji przyłączenĺa, okreŚlonych w umowie o pzyłączenie

obejmuje:
2.1 Po stronie Pĺzyłączanego Podmiotu:

2.1.1 pzedłoŹenia Zgłoszenia gotowoŚci instalacji dla zasilania placu budowy obiektu
docelowego do przyłączenia wraz z wymaganymi załącznikami nie póŹniej niŻ 14 dni przed
20í7-06-30

2.1'2 przedłoŻenia Zgłoszenia gotowoŚci instalacji obiektu doce|owego do pnyłączenia wraz z
wymaganymizałącznikami nie póŹniej niŻ 14 dni przed 20í7-06-30'

/4
(/





wynikających z Umowy, na osobę tzecią wymaga pisemnej
zlody drugiej Strony, pod rygorem nieważności.

2. Druga Strona, wrcŻając zgodę na pzeniesienie praw lub obo_
wiąźxow wynikających z Umowy na osobę 1rzecią moŻe Uza-
bzřlic swoją zgodę od spďnienia pzez Stronę dokonującą
pzeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Umowy'
określonych warunków lub pzesłanek.

3. Wszelkie zmiany i uzupďnienia Umowy wymagają formy pi_

semnej pod rygorem niewaŻności.

4. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się pzepisy:

4.1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj.:

Dz' U. z 2012 r' Nr 0, poz. 1 059 z późn. zm.) wraz z przepi-
sami wykonawczYmi,

4.2 Ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.: Dz. U'
z2010 r. Nr 243, poz.1623zplżn. zm.\,

4.3 Kodeksu cywilnego,
4.4 Taryfy dla energiielektrycznejTAURON Dystrybucja S.A.

4.5 lnstrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci DystrlĘY9yj!9i
TAURoŃ Dystrybucja S'A., dostępnej na stronie TAURoN
Dystrybucja www.tauron-dystrvbucia.ol

S I lnformacje Poufne
1. Pzyłączany Podmiot nieodwďalnie i bezwarunkowo zobowią_

zujé się do'zachowania w ścisłej tajemnicy lnformacji Poufnych
w iozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się trak-
tować je i chronić jäk Ęemnię pzedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, Nr 153' poz'
1503 z póŹn' zm').

2. Pzez lnformacje Poufne należy rozumieć wszelkie informacje
(w tym przekazane lub pozyskane w íormie ustnej, pisemnej'
ěleĺ<ironicznej i każdej innej) związane z Umową (w tym takŻe
sam fakt jej zawarcia)l, uzyskane w trakcie negocjacji warunków
Umowy, 

-w 
trakcie postępowań mających na celu zawarcie

Umowy oÍaz w trakcie jej realizacji, bez względu na to' czy zo-
stały one udostępnione Pzyłączanemu Podmiotowi w związku
z zawarciem lub wykonywaniem Umowy, czy teŻ zostały pozy_

skane pzy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje
o charakterze íinansowym, gospodarczym, ekonomicznym'
prawnym, technĺcznym, organizacyjnym, handlowym,- admini-
śtracyjnym, marketingowym, w tym doĘczące TAURON Dys-
tryouôja, a takŻe innych podmiotlw, w szczególności tych.,

z XtOrymi TAURON Dystrybucja pozostaje w stosunku dominacji
lub záleżności oraz, z którymi jest powĺązany kapitałowo lub
umownie (l nformacje Poufne).

3. Pĺ4łączaňy Podmiot nĺe może bez upzedniej pisemnej zgody
ľnŮnbu Ďystrybucja ujawniaó, upubliczniać, pzekazywać ani
w inny sposób údostępniać osobom tzecim lub wykozystywać
oo ceiow innych niż realizaĄa Umowy, jakichkolwiek lnformacji
Poufnych.

4. Zoboriliązanie do zachowania poufności nĺe ma zastosowania
do lnformacji PoufnYch:

4.1. które sá oostęĎne Pzyłączanemu Podmiotowi pze{ ic.!
ujawnieńĺem Pr4łączanemu Podmiotowi pzez TAURON
Dystrybucja;

4.2. kióre zostały uzyskane z wyraźnym wyłączeniem pzez
TAURON Dystrybucja zobowiązania Pĺzyłączanego Pod-
miotu do zachowania poufności;

4.3' które zostały uzyskane od osoby tzeciej' która uprawniona
jest do udzielenia takich informacji;

4.4' ktÓrych ujawnienie wymagane jest na podstawie bez-
wzgiędnie-obowiązujących pzepisów prawa lub na pod-

stawie żądania uprawnionych władz;
4'5. które stanowią informacje powszechnĺe znane.

5. W zakresie niezbędnym do realizacji Umowy' Pĺryłączany
Podmiot moŻe ujawniać lnformacje Poufre swoim pracownikom
lub osobom, ktÓrymi posługuje się pzy wykonywaniu Umowy'
pod warunkiem, że pŻed jakimkolwiek takim ujawnieniem.zo_
bowiąze te osoby do zachowania poufności na zasadach okre-
Ślonych
w Umowie. Za działania lub zaniechania takich osób Pzyłącza-
ny Podmiot ponosi odpowiedzialność, jak za działania
i zaniechania własne.

$ 9 Rozpatrywanie reklamacji
1' Przyłączany Podmiot w sytuacji nienależytego wykonywania

umôr^ł prźez TAURoN Dystrybucja ma pĘwo zgłosaenia 're-
xlamafiĺ. Reklamacje należy kierować do: TAURoN Dystrybl _

cja S.A.
ul. Lwowska 23,40-389 Katowice, tel. 32 606 0 616'
e-mail:@

2. TAURON Dystrybucja ma obowiązek rozpatzenia reklamacji

Pzyłączanelo Ŕoońiotu nie póŹniej niż w terminie 30 dni od

dnia otrzymania reklamacji.

3. Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnĺe z nim powinna być
interpľetoWana.

4. Spory mogące wyniknąć pzy wykonywaniu postanowień Umo-

wv, śtroný 6ędą śtarały sĺę rozstzygnąć na drodze polubownej'

có w zadńym pżypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny'

5. W pzypadku gdy osiągnięcie porozumienia w myśl postano_

wieii ńi. 4 nie-nástępuje, wszelkie spory związane z realizacją
Umowy rozstzygaé będzie sąd powszechny właściwy zeczowo
i miejscowo zg'odnie z pzepisami Kodeksu postępowania cy-
wilnego.

6. Konsúment ma moŹlĺwośl skozystania z pozasądowych spo-
sobów rozpatrywanĺa reklamacji i dochodzenia roszczeń' lnfor_

macje doýczáce tych możlĺwości oraz zasadach dostępu do

ých'proceôur äostlpne są w siedzibach oraz-na stronach inter-

ńetoiĺych powiatońých (miejskich) zeczników konsumentów,

organĹacji'spďecznych, do których zadań statutowych należy
ocĺ rona Ŕonsumentów, Wojewódzkich l nspektoratów l nspekcj i

Handlowej oraz pod adresem intemetowym Uzędu ochrony
Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl/wazne-adresy'php'

Powyższe postanowienie nie oznacza zapisu na sąd polubow-

ny.

$ í0 ochrona danych osobowych
1. TAURON Dystrybucja S.A. ul. Jasnogórska 11' 3'ĺ-358 Kraków'

jako adminiśtrator danych w rozumieniu uslaľy z dnia 29 sierp-
hia 1gsz r. o ochronie danych osobowych informuje, że udo-

stępnione pzez Pzyłączany Podmiot dane osobowe będą
pżewazańe wyłącznie w celu realizacji procesu pzyłączenio-
wego na podstawie zawartej Umowy. Dane udostępnione paez
P rzyłączány Pod m iot nie będą udostępn iane 

- 

odbiorcom d anych

w rózůmieńiu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych'
W celu realiza{i Umowy dane mogą byl udostępniane podmio_

tom Świadczącym na zecz TAURON Dystrybucja usługi w za-
kresie realizacji UmowY.

2. Administrator danych informuje ponadto' Że na podstayi9 Wń/'

ustawy Przyłączańy Podmiot ma prawo dostępu do treś_ci swo-
ich danych osbbovrych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie
przez Pzyłączany Fodmiot danych jest dobrowolne, nie mniej

bez ich lodania nie będzie możliwe zrealĺzowanie procesu
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. TAURON Dystrybu-

la'oi2ozie porozumiewał sĺę z Pzyłączanym Podmioteľ |i-
sto'nie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozu-mieniu

ustawy z dnia 23listopada 20'12 r' - Prawo po9äowe' (Dz'' U'
poz. lbzg), telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej'

3. TAURON Dystrybucja oświadcza, że stosuje się do zbioru1rrak-
tyk opracowaných pzez Uząd Regulacji Energeýki "Dobre

draxtyri pzedsiębiorstw e nergetycznych spzedawców ene rg i i

llertrycz'nej i oleratorów Systemlw Dystrybucyjnych'', z któ_

rymi ňozná zapoznaćsię na stronie www.ure.oov.ol



p]zy_sługuje uprawnienie do dochodzenia jej naprawienia
w pełniej wysokoścĺ, na zasadach ogólnych.

7. Postanowĺenia ninĺejszego paragrafu nie wyłączają uprawnień
Pzyłączanego Podmiotu wynikających z postanowień Umowy
reg u luj ących konsekwe nc.je zaistnien ia siły wyższej.

$ 6 odpowiedzlaIność Stron, rozwiązanle Umowy
1. W pzypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zo-

bowiązań wynikających z Umowy, kaŻda ze Stron ponosi od-
powiedzialność za szkodę poniesioną pzez drugą Stronę na
zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cył,vil-
nego z zastzeŻeniem postanowień ustępów poniżej.

2. JeŻeli TAURoN Dystrybucja z powodu niedochowania należytej
starannoŚci nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy
w termĺnie (est w zwłoce z wykonaniem zobowiązania), Pĺzyłą-
czany Podmiot jest uprawniony do naliczenia kary umownej
wwysokości 0,1% szacowanej opłaý za pzyłąezenie brutto za
każdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kary umownej dla Kon-
sumenta nie może pzekroczyl wysokości szacowanej oplaty
zapzyłączenie.

3' Jeżeli Pzyłączany Podmiot z powodu nĺedochowania należytej
staranności nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy
wterminie (est w aľłoce z wykonanĺem zobowiąza-
nia),TAURON Dystrybucja jest uprawniony do naliczenia kary
umownej w wysokości 0,1% szacowanej opłaty za pzyłączenie
brutto za kaŻdy dzień zwłoki. Łączna wysokość kary umownej
dla Konsumenta nie może przekroczyć wysokości szacowanej
opłaý za pzyłączenĺe.

4. W pzypadku opóźnienia platności pzez jednąze Stron' druga
strona może żądać odsetek wwysokości ustawowej, na zasa-
dach ogólnych.

5. Strony uprawnione są do żądania odszkodowania uzupďniają-
cego' gdyby kara umowna, liczona w myśl postanowień ust. 2
lub 3 nie pokrywała szkody poniesionej przez Stronę uprawnio-
ną do naliczenia kary umownej.

6. Niezależnie od postanowień niniejszego paragraÍu, kaŻda ze
Stron Umowy może od niej odstąpĺć w pzypadkach i w sposób
okreŚlony w prawie, w szczególnoŚcĺ Kodeksem cywilnym.

7. NiezaleŹnie od moŹliwości odstąpienia pĺzez TAURON Dystry-
bucja od Umowy na podstawie ust. 6 - TAURON Dystrybucja
może od Umowy odstąpić' jeżeli:

7 '1 Pzyłączany Podmiot utraci ýtuł prawny do obiektu'
7 '2 Pzyłączany Podmiot .z powodu niedochowania należytej

staranności nie wykona W terminie, któregokolwiek
z obowiązków umownych pomimo upzedniego wezwania
go do wykonania tego obowiązku na piśmie i w1znaczenia
Pzyłączanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-
dniowego terminu do wykonania obowĺązku,

7.3 Pĺzyłączany Podmiot z powodu niedochowania naleŻýej
starannoścĺ nie wykona w terminie prac określonych
w Harmonogramie pzyłączenia, pomimo upzedniego we-
zwania go do wykonania ých prac na piśmie i wyznaczenia
Pzyłączanemu Podmiotowi dodatkowego co najmniej 14-
dniowąo terminu do wykonania tych prac.

8. Uprawnienie do odstąpĺenia od Umowy TAURON Dystrybucja
moŻe wykonać w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dnia pouzięcia
wiedzy o wystąpieniu zdazenia uprawniającego do złoŹenia
oświadczenia o odstąpĺeniu od Umowy - nie późniejjednak' niż
do upľywu 6 (sześciu) lat od dnia zawarcia nĺniejszej umowy.

9. Pzyłączany Podmĺot może od Umowy odstąpil, z powodu re-
zygnacji z pzyłączenia do sĺeci dystrybucyjnej obiektu - do
dnia realizacj i przyłączenia obiektu.

10.Pzyłączany Podmiot ma prawo do odstąpienia od Umowy, jeślĺ
TAURoN Dystrybucja z powodu niedochowania naleŻyĘ sta-
ranności nie wykonuje zobowiązań wynĺkających z Umowy
w terminie, pomimo bezskutecznego upływu wyznaczonego
TAURON Dystrybucja co najmniej 14-dniowego dodatkowego
terminu na wykonanie zobowiązania.

1'l .odstąpienie od Umowy Wymaga zachowania formy pisemnej
pod rygorem nieważności, z zaslzeŻeniem, że powyższy rygor
nieważności nie dotyczy odstąpienia od Umowy, o którym mo-
wa w ust. 13.

12.Skutki odstąpĺenĺa reguluje Kodeks Cywilny. Jednakże w wy-
padku odstąpienia od Umowy dokonanego zarówno przez

TAURON Dystrybucja jaki pzezPzyłączany Podmiot z innych
pÍzyczyn niŻprzyczyna określona w ust. 10 - Przyłączany Pod-
mĺot zobowiązany będzie do zwrotu wydatków poniesionych
pzez TAURON Dystrybucja na realĺzację prac i czynności dla
przyłączenia obiektu. Z kolei TAURON Dystrybucja zwróci
P łryłączanemu Podmiotowi wniesioną opłatę za pzyłączenie.
W takim wypadku TAURON Dystrybucja ureguluje należność
Pzyłączanego Podmiotu z Ętułu zwrolu opłaý za pzyłączenie
w formie potrącenia z wiezytelnością TAURON Dystrybucja
z ýtułu zwrotu wydatków. Jeżeli wydatki są niższe od uĺszczo-
nej opłaty za pĺ4łączenie - TAURON Dystrybucja zllrôci Pzy-
łączanemu Podmĺotowi różnicę. Powyższy obowiązek zwrďu
wydatklw poniesionych pzez TAURON Dystrybucja nie doty-
czy pzypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ust.
13.

13. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie
'ĺ4 dni od dnia zawarcia Umowy, bez podania jakiejkolwiek
pÍzyczyny.

14.Aby skozystaé z prawa odstąpienia od Umowy określonego
wust. 13, Konsument musĺ poinformować TAURON Dystrybu-
cja o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy
w drodze jednoznacznego oświadczenia (na pzykład pismo
wysłane pocäą, faksem lub pocztą elektroniczną -dane do kon-
taktu:
TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice, tel. 32 606 0 616,
e-mail: @

15.W celu odstąpienia od Umowy określonego w ust. 13 - Konsu-
ment może skorzystal z wzoru formulaza odstąpienia od
Umowy stanowĺącego załącznik do Umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy,
wystarczy, aby Konsument wysłał informację doĘczącą wyko-
nania pzysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od
Umowy pzed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

16.W pzypadku odstąpienia od Umowy określonego w ust. 'l3
TAURON Dystrybucja zwrlci Konsumentowi wszystkie otzy-
mane płatności nĺezwłocznie, a w każdym pzypadku nie póŹ-
niej niż 14 dni od dnia, w którym TAURON Dystrybucja został
poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
Umowy pzez Konsumenta. Zwrotu płatności TAURON Dystry-
bucja dokona pzy uŻyciu takĺch samych sposobów płatności'
jakie zostały pzez Konsumenta użyte w pienľotnej transakcji'
chyba że Konsument wyraŹnie zgodził się na inne rozłliązaniei
w każdym pzypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat
w związku z tym zwrotem.

17.JeŻeli Konsument chce, aby wykonywanie usługi pzyłączenia
do sieci dystrybucyjnej rozpoczęło sie pŻed upľyłľem terminu
do odstąpienĺa od Umowy, o którym mowa w ust. 13' to musi
złoŻyć TAU Ro N Dystrybucj a wyraŹne oŚwiadczenie zawierają-
ce takie żądanie (np. pzez podpisanie oświadczenia Wg Wzoru
udostępnione go przez TAURoN Dystrybucja).

18.Jeżeli Konsument zaŻądał, aby wykonyľanie usługi pzyłącze-
nia do sieci dystrybucyjnej rozpoczęło się pzed upływem ter-
minu do odstąpienia od Umowy, a następnie wykonał prawo
odstąpienia od Umowy, to zapłaci TAURON Dystrybucja kwotę
proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili,
w któĘ Konsument poinformował TAURON Dystrybucja o od-
stąpieniu od Umowy.

19.Konsument może wyrazić zgodę na wykonanie w pełni pzez
TAURON Dystrybucja usługĺ payłączenia do sieci dystrybucyj-
nej pzed upłyľem terminu do odstąpienia od Umowy (np.
pzez podpisanie oświadczenia udostępnionego pzez TAU-
RoN Dystrybucja) jednakŻe w chwili całkowitego spďnienia
świadczenia pzez TAURON Dystrybucja Konsument utraci
prawo odstąpienia od Umowy, o ktÓrym mowa w ust. 13.

20. Umowa może zostaó ronliązana w kaŻdym czasie za porozu-
mienĺem stron. Jeżeli roa,viązanĺe Umowy za porozumieniem
ma nastąpić po dniu poniesienia pzez którąkolwiek ze Stron
wydatków na realizację pzedmiotu Umowy w całoŚcĺ lub
w części, w porozumieniu Strony okreŚlą zasady rozliczenia
tych wydatków.

$ 7 Zmianyw Umowie
1. z zastzeżeniem odmiennych postanowĺeń wynikających

z Umowy, paeniesienĺe praw lub obowiązków jednej ze Stron'



organizacyjnymi TAURON Dystrybucja w związku ze
zmienionym Harmonogramem pzyłączenia, a nlłaszcza
w związku z koniecznością wykonania innych umów
o pzyłączenie w terminie dla nich ustalonym.

4. Strony akceptują, iż termin realizacji pzyłączenia oraz inne

terminy określone w Harmonogramie pzyłączenia, zostały
określone pzy załoŻeniu, Że uzyskanie tytułu prawnego
upoważniającego do wejścĺa na nĺeruchomoŚć osoby tzecĺej
i prowadzenia prac, których wykonanie warunkuje realizację
pzyłąe,zenią nie będzie wymagało wdroŻenia postępowań
adńinistracyjnych, sądowo-administracyjnych lub cywilnych
(w tym, zmiezających do uregulowania stanu prawnego
nieruchomości)'

5. W pzypadku zaistnienia potzeby wdrożenia postępowań
admĺnistracyjnych, sądowo-administracyjnych lub cywilnych'
a w szczególności w pzypadku braku zgody właścicĺeli lub
uŻytkowników wieczysých nieruchomości - na ustanowienie na
rzecz TAURON Dystrybucja słuŻebności pzesyłu
na nieruchomoŚciach (ktÓre to służebności są konieczne w celu
realizacjĺ pzyłączenia) w zakresie niezbędnym do
przyłączenia instalac.iĺ Pzyłączanego Podmiotu, pomimo
proponowania pzez TAURON Dystrybucja wynagrodzenia
z ĘĄułu ustanowienia odpłatnej służebności pzesyłu na
warunkach rynkowych, termin realizacji pzyłączenia ustalony
w Harmonogramie pzyłączenie, ulegnie pzesunĺęciu o czas
trwania tego postępowania, przy czym TAURoN Dystrybucja
dďoży naleŹytej staranności w celu jak najszybszego
zakończenia postępowania.

6' Termin realizacji pzyłączenia moŹe ulec pzesunięciu o okres,
w którym realizacja pzyłącaenia nie będzie moŹliwa albo
będzie' istotnie utrudniona wskutek działania sĺły WŹszej'
rożumianej jako zdarzenie nagłe, niepzewidywalne
iniezależne od wolĺ Stron' któremu nie moŻna było się
przeciwstawić'

7. o wystąpieniu okolicznoŚci, wskazanych w ust. 5 lub ust. 6'
TAUŔOŃ Dystrybucja zobowiązany jest niezwłocznie
zawiadomić Pzyłączany Podmiot na piśmie ze Wskazaniem
prognozowanego okresu, o jaki realizacja pzyłączenia moŹe
ulec pzesunięciu.

8. o zakończeniu postępowań, o których mowa w ust. 5,

TAURON Dystrybucja zobowiązany jest niezwłocznie
zawiadomié Pnyłączany Podmiot na piśmie, ze wskazaniem
nowego terminu realizacji pzyłączenĺa.

9. Podpisana przez Strony Umowa stanowi podstawę do
rozpoczęcia realizaĄi prac projektowych ibudowlano
montażowych, na zasadach określonych w Umowie.

10. Umowa obowiązuje do dnia wykonania wynikających z niej ob_

owiązków, z wyłączeniem postanowień Warunków pzyłączenia
lub jej rozwiązania lub odstąpienia od niej, z zaslrzeŻeniem, iŻ
posiailowienia regulujące skutki odstąpienia od Umowy _ obo-
wiązują pomimo odstąpienia od Umowy.

11.Warunki pzyłączenia obowiązują do dnia odłączenia obiektu
od sieci TAURON Dystrybucja lub do czasu zrealizowania in-
nych Warunków pzyłączenia dla obĺektu.

s 4 opłaty za przylączenie
1. WysokoŚć opłaty za przyłączenie oĺaz zasady jej wyznaczania

określa załącznik do 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 Umowy
oraz stawki podatku od towarów i usług aktualne na dzień za'
warcia Umowy. W razie zmiany stawek podatku od towarów
iusług - wysokośé opłaý za przyłączenie ulegnie odpowiedniej
zmianie.

3. W pzypadku gdyby z uwagi na zmianę stawki podatku od to_

warów i usług doszło do podwyższenia wysokości opłaty za
payłączenie do sieci - Konsument ma prawo do odstąpienia od
Umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów wtermĺnie 14

dni od dnia powiadomienia Konsumenta pŻez TAURON Dys_
trybucja o zmianie wysokości opłaý za pzyłączenie.

4. Pzyłączany Podmiot wniesie opłatę za pzyłączenie
na podstawie faktury VAT wystawionĄ pzez TAURoN Dystry-

bucja. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokc-

łu ódbioru po wykonaniu prac niezbędnych dla pĺzyłączenia
Obiektu lub na podstawie zawartej Umowy w pzypadku gdy po

stronie TAURoN Dystrybucja nie będzie konieczności dokoną_
nia zmian w sieci celem realizacji pzyłączenia.

5. Za datę spŻedaŻy dla opłaty za pzyłączenie uznaje s1e d9tę
spoaąđzenia protokołu odbioru, o którym'mowa w ust 4 lub da-
tę zawarcia Umowy w pzypadku gdy po stronie TAURoN Dys-
trybucja nie będzie konieczności dokonania zmian w sieci ce-
lem realĺzacji pzyłączenia'

6. Za datę zaplaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego
TAURON Dystrybucja.

7' Aktualna taýa zatwierdzana jest pzez Prezesa Uaędu Regu-
lacji Energeiyki i publikowana w Biuleýnie Uzędu Regulacji
Enôrgetyki. Taryfa dostępna jest na stronie internetowej
www.tauron-dvstrvbucia.Pl.

8. W paypadkach i na zasadach prawem pzewidzianych
TAURON Dystrybucja ma prawo do naliczenia idochodzenia
odsetek.

$ 5 Dostarczanie energii elektrycznej
1. Rozpoczęcie dostarczania energii elektrycznej wg parametrów

określoných w Warunkach payłączenia nastąpi po spełnieniu
poniższych wymagań:

1.1 zrealizowaniu pŻez Strony obowiązków określonych
w Umowie,

1.2 pozýywnym wyniku sprawdzenia przez TAURON Dystrybu-

Ąa uządzeĺ\ elektroenergeýcznych ĺ instalacji Pr4lącza-
nego Podmiotu,

1.3 zawarciu przez Pzyłączany Podmiot umowy o świadczenie
usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowy komplek-
sowej dla dostarczania energii do Obiektu

2. Pzewidywany termin zawarcia pzez Pzyłączany Podmio1
umowy ô świadczenie usług dystrybucjienergii elektrycznej lub
umovÚ kompleksowej określa się na 14 dni dni od daý realiza-
cjiUmowy.

3. Umowa jest zawarta w celu umożliwienia dostarczania energii
elektrycznej Payłączanemu Podmiotowi na podstawie umowy
o świadczenie usług dystrybucji energii eleKrycznej i umowy
spzedaży lub na postawie umowy kompleksowej. Niniejsza
umowa jednak nie zastępuje ww. umów.

4. Strony ustalają, Że Pzyłączany Podmiot zawrze z TAURON
Dystrybucja umowę o świadczenie usług dystrybucji energii
elektryczrrej i umowę sprzedaŻy ze sprzedawcą lub umowę
kompĺeksoúą ze spzedawcą (obejmującą takŹe świadczenie
usłu! dystrybucji energii elektrycznej pzez TAURON Dystrybu_

cja)
w tôrminie o którym mowa w ust 2, przy czym termin ten ulegnie
pzesunięciu w ĺazie zmiany daty realizacji pzedmiotu Umowy
stosown ie do postanowĺeń Harmonogram u pzyłączenia.

5. Pnyłączany Podmiot moŹe wskazać inny podmiot uprawniony
do 

_záwarcia 
umowy o świadczenie usług dystrybucjĺ energii

elektrycznej i umowy spzedaży lub umowy kompleksowej'
w opárciu o przyłączenie dokonane na podstawie Umowy.

6. W pzypadku, gdYbY na skutek:

6.2 niewywiązania się paez Pzyłączany Podmiot ze zobowią_
zania do zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej i umowy spzedaŻy lub umowy kom-
pleksowej, bądŁleŻ

6'3 nie zawarcia takich umÓw pzez inny podmiot wskazany
zgodnie z ust. 5, bądŹteŻ

6.4 zawarcia takiej umowy w sposób wskazujący na brak za_
miaru kozyslania z usług dystrybucji energii elektrycznej
w zakresie uzasadnionym postanowieniami niniejszej umo-
wy (w szczególności w razie wypowiedzenia lub odstąpienia
dó iej umowy niezwłocznie po jej zawarciu lub też w razie
zawaĺciatej umowy z mocą umowną rażąco niższą od mocy
pzyłączeniowej)'

TAURON Dystrybucja poniósł szkodę w szczególności wskutek
braku uzyskĺwania dochodu z ýtułu świadczonych usług dys-
trybucji pzy wykozystaniu elementów sieci wybudowanych
wcelu wykonania niniejszej Umowy, to TAURON Dystrybucja



odolne warunki umowy o pzyłączenle
do sieci dystrybucyjneJ TAURON Dystrybucja S.A.
d'la odbiorców payłączanych do sieci niskiego napięcia

$ í Postanowlenia ogólne
1. Pzedmiotem nĺniejszych ,ogólnych warunków umowy o przy-

łączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A."'
(dalej oWU) jest okreŚlenie podstawowych zasad realizacji
Umowy o pzyłączenie do sieciTAURON Dystrybucja S.A' (da-
lej Umowa).

2. oWU stanowią ĺntegralną cześć Umowy o pzyłączenie.
3. UŻyte w oWU oraz w Umowie pojęcia oznaczď1ą:
3.1 Przyłączany Podmiot - podmiot ubiegający się

o pzyłączenie obieKu do sieciTAURoN Dystrybucja S.A.
3.2 TAURON Dystrybucja - TAURON Dystrybucja S.A.
3.3 Strony, Strona Umowy - łączne określenie Pzyłączanego

Podmĺotu i TAURON Dystrybucja.
3.4 Konsument - osoba fizyczna dokonująca z paedsiębĺorcą

czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działal-
noścĺą gospodarczą lub zawodową, występująca jako Stro-
na Umowy.

3.5 obiekt - okreŚlony w Umowie obĺekt, o ktÓrego pĺzyłącze-
nie ubiega się Pzyłączany Podmiot.

3.6 Warunki pzyłączenia - warunki pzyłączenia określone
pzez TAURON Dystrybucja dla realizaĄi pzyłączenia
Obiektu.

3.7 Harmonogram pzyłączenia opracowany płzez
TAURON Dystrybucja harmonogram realizacji prac nie-
zbędnych dla realĺzacji pzyłączenia obiektu.

$ 2 Podstawowe obowlązki Stron dla realizacji Umowy
1. TAURON Dystrybucja zobowiązuje się do:

1'1 . opracowanĺa, zgodnie z Warunkami pzyłączenia,
dokumentacji techniczno-prawnej oťaz do uzyskania
niezbędnych decyzji administracyjnych' W tym decyzji
wymaganych zgodnie z ustawą - Prawo budowlane,
zezwalĄących na budowę sĺeci elektroenergetycznych nie-
zbędnych dla pzyłączania obiektu' lub zgłoszenia
właściwemu organowi, zgodnie z ustawą Prawo
budowlane,

1.2' zrealizowania prac nĺezbędnych dla pzyłączenia obiektu,
1'3. pzeprowadzenia wymaganych prób i odbiorów w zakresie

zrealizowanych prac dla pzyłączenia obiektu'
'ĺ.4. pzeprowadzenia sprawdzenia uządzeń elektro-

energetycznych i instalacji Payłączanego Podmĺotu,
w zakresie zgodnoścĺ z Warunkami pzyłączenia.
Sprawdzenie moŻe odbyć się popÍzez weryÍikację
dokonanego zgłoszenia gotowości instalacji do
pzyłączenia'

1.5. pzyłączenia uządzeń elektroenergeýcznych i instalacji
(obĺektu) Przyłączanego Podmiotu do sieci TAURON
Dystrybucja.

2' Przyłączany Podmiot zobowiązuje się do:

2.1 . opraawania dokumentacji techniczno-prawnej w zakresie
instalacji elektrycznej w obiekcie oraz uĺządzeĺ7
elektroenergetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca
rozgraniczenia własności zgodnie z Warunkami
pzylączenia,

2.2. wykonania własnym kosztem i staraniem instalacji
elektrycznej W obĺekcie oraz uządzeń elektro-
energetycznych i instalacji od Obiektu do miejsca
rozgraniczenĺa własności, zgodnie z obowiązującymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreŚlonymi
w Warunkach pzyłączenia, w terminie określonym
w Umowie,

2.3. nieodpłatnego udostępnienia TAURON Dystrybucja lub
działającego w imieniu TAURON Dystrybucja wykonawcy,
posiadanej nieruchomości do celów i w zakresie

niezbędnym do budowy lub rozbudowy sieci i pzyłączy
zwĺązanych z realizaĄą pzedmiotu Umowy'

2.4. umożlĺwienia TAURON Dystrybucja w obrębie swojej
nieruchomości budowy i rozbudowy sieci w zakresie
niezbędnym do realizacji pzyłączenia'

2.5. informowania TAURON Dystrybucja o wszelkich
okolicznościach mogących doprowadzió do naruszenia
terminu określonego w Umowie, a na wezwanie TAURON
Dystrybucja pzedłoŻenĺa w terminie 14 dni od otrzymania
wezwan ia -deklaracj i, określającej term ĺn gotowości obiektu
do pzyłączenia. W pzypadku niedostarczenia deklaracji,
TAURON Dystrybucja moŻe WstŻymaé realĺzację swoich
obowiązków Umowy z przyczyn leżących po stronie
Pzyłączanego Podmiotu do czasu otaymania deklaracji'

2'6. pzedłoŻenia ,,Zgłoszenia gotowości instalacji do
przyłączenia", zwanego dalej ''Zgłoszenĺem" wĺaz
zzałącznikami' wtym:
a) oświadczenia o stanĺe technicznym instalacji

podpĺsanego pzez osobę posiadającą odpowiednie
świadectwo kwalifikacyjne lub pÍzez Pzyłączany
Podmiot jednakŹe wówczas do Zgłoszenia należy
dołączyć, protokół sprawdzenia ĺ badania instalacji
elektrycznej
w obiekcie podpisanym pzez osobę posiadająą
odpowiednie świadectwo kwalifikacyjne'

b) kopii pozwolenia na budowę lub kopiizgłoszenia budowy
obiektu do właŚciwego organu administracyjnego (dla
pzypadku pzyłączania placu budowy)'

do tego Zgłoszenia nie póŹniej niż w dniu złoŻenia wniosku
o zawarcie umów regulujących dostarczanie energii elek-
trycznej (umowa o świadczenie usług dystrybucji' umowa
spzedaży energĺĺ elektrycznej lub umowa kompleksowa).
Druk Zgłoszenia jest dostępny na stronĺe internetowej
www.tauron-dvstrybucia. ol.

2.7. usunięcia w wyznaczonym terminie usterek wskazanych
w protokole sprawdzenia pzyłączanej instalacji' jeżeli
takowe zostaną stwierdzone,

2.8. wykonania prac okreŚlonych w Umowie w terminach wska-
zanych w Harmonogramie przyłączenia.

3. Strony zobowiązują sĺę do wspólpracy w zakresie niezbędnym
do prawidłowego wykonania Umowy, a w tym niezwłocznego,
wzajemnego informowania się w formie pisemnej o:

3.1 o wszelkich istotnych zmianach okolicznoŚci związanych
zrealizacją Umowy'

3.2 wystąpieniu pzeszkód w realizacji pzedmiotu Umowy,
o czasie ich trwania i paewidywanych skutkach,

3.3 o zmianĺe danych adresowych i kontaktowych.

$ 3 Termin realizacji przyłączenia
1. Realĺzacja pzyłączenia obiektu nastąpĺ z zachowaniem

postanowień Harmonogramu pzyłączenia, stanowiącego
załącznik do Umowy, zzastzeŻeniem ustępów poniŻszych.

2' Terminy wskazane w Harmonogramie pĺzyłączenia zostaną
pzez TAURON Dystrybucja dochowane' jeŹeli Pĺryłączany
Podmiot wykona wszystkie swoje obowiązkĺ, od których zależy
wykonanie przyłączenia zgodnie z Harmonogramem
przyłączenia.

3. W przypadku pzekroczenia terminów wskazanych
w Harmonogramie pzyłączenia' TAURON Dystrybucja wezwie
Pĺzyłączany Podmiot na piśmie' wyznaczĄąc dodatkowy termin
do wykonania obowiązków wynikających z Umowy,
zzagroŻeniem Że po jego bezskutecznym upłyľie będzĺe
uprawniony do odstąpienia od Umowy. W takiej sytuacji termin
realizacji przyłączenia może ulec pzesunięciu odpowiednio
o czas W}unaczony na realizację obowiązków wynikających
z Umowy, oraz o czas uzasadniony możliwościami


