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Urząd Gminy w Smykowie 
Smyków 91 

26-212 Smyków 

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.09.2015r. znak pisma OC.D.K.7020.6.2015 

(data wpływu 11.09.2015r.), PGE Dystrybucja Oddział  Skarżysko-Kamienna Rejon 

Energetyczny Skarżysko określa warunki techniczne dotyczące dobudowy oświetlenia drogowego 

w n/w linii niskiego napięcia: 

Królewiec 1 

W linii niskiego napięcia Królewiec ł  od sł. nr  19 dobudować  odcinek linii oświetlenia 

drogowego napowietrznej typu AsXSn lub kablowej typu YAKXS. Przewód dobrać  
do obciążenia i spadku napięcia, lecz o przekroju nie mniejszym niż  25mm2  dla linii 

napowietrznej oraz 35mm2  dla linii kablowej. 

Na dobudowanym odcinku linii zabudować  oprawy dobierając typ opraw oraz rodzaj 

wysięgników i słupów do wymaganej luminancji danej kategorii drogi 

Istniejący punkt pomiaru i sterowania oświetlenia drogowego zabudowany w stacji trafo 

przystosować  do zwiększonego obciążenia. 
W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania konieczności zwiększenia mocy 

przyłączeniowej, która obecnie wynosi 3,0 kW (o zabezpieczeniu przedlicznikowym 20A, 

układ pomiarowy 1-fazowy) należy przed realizacją  dobudowy oświetlenia zawrzeć  umowę  
przyłączeniową  na moc wynikającą  z projektu. 

Miejscem przyłączenia oraz dostarczenia energii elektrycznej będą  zaciski prądowe na 

wyjściu przewodów z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oświetleniem 

System ochrony sieci - „TNC" 

Ponadto informuiemv, że:  
Na powyższy zakres prac należy opracować  dokumentacje techniczną  zgodnie z wymogami 

Prawa Budowlanego oraz uzgodnić  ją  przed realizacją  w RE Skarżysko. 

Powyższe prace należy wykonać  własnym kosztem i staraniem po spełnieniu wymogów 

formalnych Ustawy Prawo Budowlane. 

Przedmiotowe prace należy zlecić  osobie lub firmie posiadającej stosowne uprawnienia 

branżowe. 
Nowo wybudowane urządzenia energetyczne oświetlenia pozostają  na majątku 

iw eksploatacji Inwestora. 
Przedmiotowe prace podlegają  odbiorowi technicznemu przez pracowników RE Skarżysko 

przed załączeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Skarżysko-Kamienna 

Przed przyłączeniem Podmiot przyłączany powinien dostarczyć  oświadczenie wykonawcy o 

wybudowaniu instalacji Podmiotu. 

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą  w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Swidniku, VI Wydział  Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 

REGON: 060552840, Kapitał  zakładowy: 9 729 424 160 z.1 w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6015 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl  
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Jednocześnie informujemy, że nie możemy określić  warunków dobudowy o świetlenia 

z projektowanej linii nN zasilanej ze stacji trafo Królewiec ł. Dlatego też  pismo o wydanie warunków 

na dobudowę  oświetlenia ulicznego z projektowanego odcinka linii nN zasilanego ze stacji trafo 

Królewiec 1 należy złożyć  do RE Skarżysku po wybudowaniu przedmiotowych urządzeń. 
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Ważność  warunków ustala się  na okres 2 lata. 

Znak sprawy: RM WWP.GK/25/15 

Z poważaniem 

Do wiadomości 
1. RMK 

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą  w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Swidniku, VI Wydział  Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855. 

REGON: 060552840, Kapitol zakładowy: 9 729 424 160 t w pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 

00-400 Warszawa. Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.P1 
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PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział  Skarżysko-Kamienna 

Rejon Energetyczny Skarżysko 
26-110 Skarżysko-Kamienna, ul. Rejowska 
tel. (41) 252 5263, fax (41) 252 63 62 

PGE Dystrybucja SA. 	 e-m '1: skarzysko.os@pgedystrybucja.pl  

PGE 

O Urząd Gminy w Smykowie 
Smyków 91 

26-212 Smyków 

Szanowni Państwo, 

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.05.2015r. znak pisma OC.D.K.7020.3.2015 

(data wpływu 20.05.2015r.), PGE Dystrybucja Oddział  Skarżysko-Kamienna Rejon 

Energetyczny Skarżysko określa warunki techniczne dotyczące dobudowy oświetlenia drogowego 

w n/w linii niskiego napięcia: 

Królewiec 5 

W linii niskiego napięcia Królewiec 5 od sł. nr  8 dobudować  odcinek linii oświetlenia 

drogowego napowietrznej typu AsXSn lub kablowej typu YAIOCS. Przewód dobrać  
do obciążenia i spadku napięcia, lecz o przekroju nie mniejszym niż  25mm2  dla linii 

napowietrznej oraz 35mm2  dla linii kablowej. 
Na dobudowanym odcinku linii zabudować  oprawy dobierając typ opraw oraz rodzaj 

wysięgników i słupów do wymaganej luminancji danej kategorii drogi 

Istniejący punkt pomiaru i sterowania oświetlenia drogowego zabudowany w stacji trafo 

przystosować  do zwiększonego obciążenia. 

W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania konieczności zwiększenia mocy 

przyłączeniowej, która obecnie wynosi 4,0 kW (o zabezpieczeniu przedlicznikowym 25A, 

układ pomiarowy 1-fazowy) należy przed realizacją  dobudowy oświetlenia zawrzeć  umowę  
przyłączeniową  na moc wynikającą  z projektu. 

Miejscem przyłączenia oraz dostarczenia energii elektrycznej będą  zaciski prądowe na 

wyjściu przewodów z rozdzielnicy nN w kierunku punktu pomiaru i sterowania oświetleniem 

System ochrony sieci - „TNC" 

Ponadto informuiemv, że:  

Na powyższy zakres prac należy opracować  dokumentacje techniczną  zgodnie z wymogami 

Prawa Budowlanego oraz uzgodnić  ją  przed realizacją  w RE Skarżysko. 

Powyższe prace należy wykonać  własnym kosztem i staraniem po spełnieniu wymogów 

formalnych Ustawy Prawo Budowlane. 
Przedmiotowe prace należy zlecić  osobie lub firmie posiadającej stosowne uprawnienia 

branżowe. 
Nowo wybudowane urządzenia energetyczne oświetlenia pozostają  na majątku 

iw eksploatacji Inwestora. 
Przedmiotowe prace podlegają  odbiorowi technicznemu przez pracowników RE Skarżysko 

przed załączeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddział  Skarżysko-Kamienna _ 

Przed przyłączeniem Podmiot przyłączany powinien dostarczyć  oświadczeńie-wykonawcy o 

wybudowaniu instalacji Podmiotu. 

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą  w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą  w Świdniku, VI Wydział  Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, 

REGON: 060552840, Kapitał  zakładowy: 9 729 424 160 t w palni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, wvnv.pgedystrybucja.pl  
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Jednocześnie informujemy, że nie możemy określić  warunków dobudowy o świetlenia 0 
 

z projektowanej linii nN zasilanej ze stacji trafo Królewiec 1. Dlatego też  pismo o wydanie warunków 

na dobudowę  oświetlenia ulicznego z projektowanego odcinka linii nN zasilanego ze stacji trafo 

Królewiec 1 należy złożyć  do RE Skarżysku po wybudowaniu przedmiotowych urządzeń. 

Ważność  warunków ustala się  na okres 2 lata. 

Z poważaniem 
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1. RMK 
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