Umowa nr WPD/UP/...…………………..
o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.

Pole dla kancelarii

pomiędzy:
Przyłączany Podmiot:

TAURON Dystrybucja:
TAURON Dystrybucja S.A.

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
NIP/PESEL: ……………………………………………………:
Adres:
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
Telefon: …………………………………………………………

Adres korespondencyjny:
…………………………………………………………………….

Adres:
ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków
Adres korespondencyjny:
ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
Wpisana do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa Śródmieścia XI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000073321
NIP: 6110202860
REGON: 230179216
Infolinia: 32 606 0 616
e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl

…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
zwanych również dalej Stronami, została zawarta Umowa następującej treści:
§1
1. Przedmiotem Umowy jest przyłączenie do sieci
dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja ………………….,
zwanego dalej Obiektem, który jest zlokalizowany z mocą
przyłączeniową: ………… kW i przy planowanym poborze
energii elektrycznej w …………….. kWh rocznie,
zaliczonym do …………. grupy przyłączeniowej.
2. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie warunków
przyłączenia z dnia: ……………… znak: ………………..
stanowiących załącznik do niniejszej Umowy, zwanych
dalej Warunkami przyłączenia.
3. Miejsce lokalizacji układu pomiarowo-rozliczeniowego
zostało określone w pkt. w pkt. IA 4 b) oraz IB 4 b)
Warunków przyłączenia.
4. Miejsce
rozgraniczenia
własności
urządzeń
elektroenergetycznych między TAURON Dystrybucja i
Przyłączanym Podmiotem zostało określone odrębnie
dla poszczególnych przyłączy w pkt. pkt. IA 2 b) oraz IB 2
b) Warunków przyłączenia.
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 Przyłączanego Podmiotu: prace
określone w pkt IA 3 c) oraz IB 3 c) Warunków
przyłączenia.
6. Przyłączany Podmiot oświadcza, że posiada tytuł
prawny do korzystania z Obiektu, którym jest:
«zawarcieUOP.tytulPrawny», oraz że do dnia zawarcia
niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w tytule
prawnym
w
stosunku
do
stanu
ujawnionego

w dokumencie przedłożonym wraz z wnioskiem o
określenie warunków przyłączenia. Ponadto, Przyłączany
Podmiot oświadcza, że nadmieniony tytuł prawny
upoważnia go do dokonania czynności prawnych
związanych z przyłączeniem Obiektu do sieci TAURON
Dystrybucja, o których mowa w §2.
§2
Podstawowe obowiązki Stron w procesie realizacji
przyłączenia:
1. TAURON Dystrybucja zobowiązuje się do: zrealizowania
obowiązków określonych w Ogólnych warunkach umowy o
przyłączenie w §2 ust. 1.
2. Przyłączany Podmiot zobowiązuje się do: zrealizowania
obowiązków określonych w Ogólnych warunkach umowy o
przyłączenie w §2 ust. 2,
§3
1. Realizacja przyłączenia Obiektu nastąpi w terminie do
dnia …………………….., z zachowaniem postanowień
Harmonogramu przyłączenia, stanowiącego załącznik do
niniejszej umowy, z zastrzeżeniem ustępów poniższych.
2. Przyłączany Podmiot zobowiązany jest do wykonania prac
określonych w §1 ust.5 pkt. 5.2. Umowy w terminie do
dnia .......................
§4
1. Koordynację realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ze
strony TAURON Dystrybucja prowadzić będzie Wydział
Przyłączeń, nr telefonu 32 606 0 616, mail info@taurondystrybucja.pl
2. Ze strony Przyłączanego Podmiotu upoważnionym/ą do
udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji
przedmiotu
Umowy
jest
…………………………..
(nr telefonu …………………….. mail ….............................)

§5
1. Załączniki stanowią integralną część niniejszej Umowy.
2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze
Stron.
3. Za datę zawarcia Umowy uznaje się datę jej podpisania
przez obie Strony.

Załączniki:
 Kalkulacja opłaty za przyłączenie,
 Warunki przyłączenia znak: WP/…………………. z dnia:
………………………………..,
 druk „Zgłoszenie gotowości instalacji do przyłączenia”,
 Harmonogram przyłączenia

Umowę sporządził: ……………………………………… w dniu …………………………………………
TAURON Dystrybucja

.......................................................
Data i czytelny podpis lub pieczęć

Przyłączany Podmiot

Oświadczenie o zawarciu
umowy o przyłączenie

Załącznik do umowy o przyłączenie nr UP/…………………………

KALKULACJA OPŁATY ZA PRZYŁĄCZENIE
1.

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

2.

Stawki opłaty za przyłączenie wg Taryfy TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, obowiązującej w dniu
przygotowania propozycji umowy o przyłączenie, przyjęte do wyznaczenia opłaty za przyłączenie:
Stawka opłaty - S [zł/kW]

Grupa przyłączeniowa

Przyłącze napowietrzne
IV, V i VI*
44,91
VI**
* - wysokość stawki w przypadku gdy budowane jest przyłącze
**- wysokość stawki w przypadku podłączenie do istniejącej sieci
3.

«przylacza.1.mocWnioskowana»

Długość przyłącza - D [m]

Długość przyłącza powyżej 200 m

«przylacza.1.dlugoscPrzylacza»

«przylacza.1.oplataZaPrzylaczenie.dlugosc»

OP
–
–
–
–

OD –

7.

Moc przyłączeniowa - P [kW]

«przylacza.1.mocIstniejaca»

Metodyka wyznaczenia opłaty za przyłączenie:

P
PI
S
D

5.
6.

7,87

Dane techniczne przyjęte do wyznaczenia opłaty za przyłączenie:
Moc przyłączeniowa Istniejąca - PI [kW]

4.

Przyłącze kablowe
61,60

TARYFA

 P  PI   S  OD

moc przyłączeniowa
moc przyłączeniowa istniejąca (do odliczenia)
stawka opłaty dla przyłącza kablowego lub napowietrznego
długość przyłącza wyznaczana jako długość rzutu poziomego przyłącza napowietrznego lub długość trasy
przyłącza kablowego
opłata dodatkowa wynikająca z długości przyłącza powyżej 200 m wyliczana w następujący sposób: 24,70 zł
(dla przyłącza napowietrznego) oraz 33,45 zł (dla przyłącza kablowego) za każdy metr powyżej 200 metrów
długości przyłącza

Opłata za przyłączenie wynosi: OP TARYFA ………………….. zł [brutto]
Wysokość opłaty za przyłączenie może ulec zmianie w przypadku zmiany którejkolwiek z danych określonych w pkt.
3 niniejszej kalkulacji. W takim przypadku TAURON Dystrybucja przed wystawieniem faktury przekaże
Przyłączanemu podmiotowi nową Kalkulację opłaty za przyłączenie uwzględniającą zaistniałe zmiany.
Należność należy regulować na konto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wystawienia
faktury. TAURON Dystrybucja dostarczy Przyłączanemu Podmiotowi fakturę nie później niż 7 dni przed terminem
płatności oznaczonym na fakturze. W przypadku gdy termin określony w zdaniu poprzednim nie zostanie
zachowany, TAURON Dystrybucja na wniosek Przyłączanego Podmiotu odstąpi od naliczania odsetek za
opóźnienie w płatności.

Harmonogram realizacji przyłączenia obiektu
Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z wymienionych w ust. 2
warunków przyłączenia, obejmuje:
1.1 Po stronie TAURON Dystrybucja przyłączenie nie wymaga prac inwestycyjnych w sieci dystrybucyjnej.
1.2 Po stronie Przyłączanego Podmiotu:
Przystosować instalacje elektryczną do poboru mocy z wnioskowana wielkością.

