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TAURON Dystrybucja S.A. jest,,dużym przedsiębiorcą"
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia Sfrrarc_a.?013 r.

o przeciwdziałaniu nadmiernym opoznieniom
w transakcjach handlowych,

Umowa nr UP/1 09097 l2a21 laO4R02

o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

TAURON Dystrybucja S.A.

zwanych również dalej Stronami, została zawar7a Umowa następującej treści:

1, Przedmiotem Umowy jest payłączenie do sieci TAURoN ładowania,
zwanego dalej Obiektem, który jest zlokalizowany w miejsc
0001 Srodmiescie z mocą payłączeniową: 350,0 kW, przy

2,

3.
A

5.

b,

kWh rocznie, za|iczonym do lll grupy plzyłączeniowej.
Umowa niniejsza zostaje zawańa na podstawie warunków przyłączenia z dnia: 2021-10-21 znak:
WP/109097/2021/O04R02, stanowiących załącznik do niniejszej Umowy, zwanych dalejWarunkami przyłączenia.

Miejsce lokalizacji układu pomiarowo_rozliczeniowego zostało określone w pkt. lA 4 b) Warunków przyłączenia.
Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń elektroenergetycznych między TAURON Dystrybucja i Payłączanym
Podmiotem zostało określone odrębnie dla poszczegolnych przyłączy w pkt. lA 2 b) Warunków przyłączenia.

Zakres niezbędnych prac dla przyłączenia obiektu opisanego w ust. 1, wynikający z Warunków przyłączenia, obejmuje:
5.1. Po stronie TAURON Dystrybucja: prace określone w pkt lA 3 a) i b) Warunków przyłączenia,

5.2. Po stronie Przyłączanego Podmiotu: prace określone w pkt lA 3 c) Warunków pzyłączenia.
Przyłączany Podmiot oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z Obiektu, którym jest: Wieczyste
użytkowanie oraz, że do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie nastąpiły żadne zmiany w tytule prawnym w stosunku do
stanu ujawnionego w dokumencie przedłożonym vlraz z wnioskiem o okreś|enie warunków pzyłączenia. 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.
Przyłączany Podmiot oświadcza, że--pesłada/nie posiada (skreślić niepotrzebne) status dużego przedsiębiorcy
w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

§2
Podstawowe obowiązki §tron w procesie realizacji przyłączenia:
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1. TAURON Dystrybucja zobowiązuje się do:
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Jfi§ilT':. urządzeń etełt"'oenergetycznych i instalacji 

'r-rią"."r"; 
podmiotu do sieci TAUR.N2. Pnyłączany Podmiot zobowiązuje się do:2'1' wYkonania wlasnYm łosztem i staraniem.instalacji elektrycznej w obiekcie oraz urz. ądzeń elektroenergetycznychi instalacji, od.obióktu oo 

''Ój""-" 
rozgraniczeni" ńł"ś""!;i, .góonb ;-;ń ffiący-ipzepisami i normami oraz

wYmaganiami określonYmiw Waru_nkicń 

';r6;fi;, 
iiterminie określonym w,§3 ust. 2," 2'2' opracowania.dokumentacji t""nni"no-oPń""i-; ,"ir=: 

::r,lrc;i aór<trlc)nej wobiekcie oraz urządzen, 
^ " i§fi::nrgetYcznYch 

i in"i"r"'ii oo Óuiełiu' ;; ;Ó"." ,ozgraniczenia 'wLsnosci 
zgodnie z warunkami2'3' nieodPłatnego udostęPnienia Tl9T9,ry Dystrybucja lub, dziaĘącego w imieniu TAURoN DystrybucjalJ[".:X}:il,,m,:"U"u:*m*fui,ilńil?i zał..e.ie-,;ń!"o!oiv",, oo ouj"*,i*",-i"plvłą.,v

2'4' informowania TAURoŃ bYstrybucja o *"."tłi"r, okolicznościach mogących doprowadzić do naruszenia terminu
okreŚlonego w §3 ust, z, '"-"J *"=**i" rłuńóii'Óńirłr|""i" priił.iz""#iv termlnie 14 dni od otzymaniawezwania -deklaracji, określaiacej termin gotowosci'óti"łtu';J;6ń;;"i,"] * przypadku niedostarczeniadeklaracji,
zprzyczyn:Ą'"i:r"rj.fir#§,S*J§'r#;rtr:::-_;1l$,;i,:T3ii:H"lwynikających z umow}

' ' :rf*i*"#i,"ffi"n'" gotowości instalacji do oorń".u",", .*"n"go i"t"' :igło"."ni", ,,, wrazz wymaganymi2'5'1' PzedłoŻerria 
-komPletnej dokumentacji powykonawcz3j^l1"jp9d""l doprzeprowadzenia pzez TAURoNi§glj"iff.i|,i:ffi5fuj;;?l;ffliffńĘ"r,,, y§:ffi;t i:/ączenia 

użądzeńerełtroenligetycznych

:' Ł'-fr:":X§"H'ffirfiY#"lerminie usterek wskazaiycn w protokole sprawdzenia pzyłącząl3ej instalacji, jeżeli2'7' opracnwania instruk-cji współpracy.ruchow-ej-uządzeń, ,":.r.11"l,,_.]99i 
|ryJągzaTego Podmiotti,i TAURoNDystrybuc.

w §3 ust, ,l"ji,ąr#::'"::'il"'.[ifi:TJi$?ł ?fffii*3r"," 
nie pózniej ńiz'ióonipo";]ilń; p;o"nv',

ił§ii"ł],łi!Ę:?xiiilTą:lłł,*l-r*ij:hi:$:**"?"§'JiY"T."łJtj,",,,:x;:;;Podmiot ,.:":dy. wspołpiacy ń,-ońo,iłov o; *-,i,.-,""f1""1XX{iłi!:i3:i|"ffiw:lŁ rf;tr;iu ńi;g;
;ijllffl',J:tłi.!",ilĘl#xlr?H,,JjTtrj§iń:,i,:ffiffo podmiotu wnny ."ńi6'';lzone do2'8' uzgodnienia z TAURol'l o^irYtui;a Projektu.ins"'"iii"oo,"r*eJ oo układu pomiarowo-rozliczeniowego energii velektrycznej,.W t'm tYPu i ńi"ńi*ii tego układu, *;;'il;L zgod,nościr;il;il; 

_pĘyłączenia. NiezwłoczniePo otzYmaniu Projelitu instalic;i o-ó_o6i;ł'd" ;'#Jr;.r";ilili";;;;ńńl3uil.§,rłuRoN 
Dystrybucja moze

ił§i!"H'"j|'"* 'f^".!i'SK%"r1?;;tf,:: JJtr§j$:.,l:_"_,_9_o_dn"so z oBJwiązującymi zasidańi ruchu

iffi §Si,"l',""ffi -*,'*,gnł$itxlłin,ł*i§:l:';,mTfr,ft"#11}*[.,#iił
projektu wtłmińie nć oillł;Ti;ź o"ióa j"i" 

"iry;:T; "*"n.

' §;;E"jX łTl*:ffiiXr:?;['tff,J3r;,"[j§fl}""ń: j,."r"r,J:r:liń."T§ffi 
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Harmonogramu2' PrzYlączanY Podmiot zobowiązany;est oo *yłonania prac otresionvct w §1 ust.S pkt. 5.2. Umowy w terminie do 2023_
03-27,

3' Termin wskazanv w ust, 1, oraz terminY wskazane w Harmon_ogramie.pzyłączenia zostaną przez TAUR.N
. ,łfi['"::""f.!nrł:l:lł"#ji:fi:,,xTJ;*i*:ff ó*i',ijT,*r.t*" odo*iąlń-oj łto,y"n zdeżywykonanie4' W PrzYPadku Pzekroczenia te.rminu wskazaneg-o w ust. 1 lub terminów wskazanych w Harmonogramie przyłączenia,TAURoN DYstrYbĘa,*Ó'*i"'ii'rĘĘ"' Poomioi ;."i,ilrŁ: uvyznaczając dodatkowy termin do wykonania

obowiązków wYnikaląĆYch.1 
111"1'Ó'ui''"1_,_1_zagrożeniem, zu oó.i"so bezskuiecznym upiywie będzie uprrńiony oo

odstąpienia od Umońv/,t"łi"i .ńń"iiierm,n_ńarizacii^p'iiłiczeHia 
moze ulec §zesunięciu odpowiednio o czas

W'znaczon' na realizację obowiązków,-o'*tB'Ycn mowa w § 2 ;;;;;czas uzasadnion}-.o}luościami organ izacyjnymi
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8.

TAURON Dystrybucja w związku ze zmienionym harmonogramem prac, a zwłaszcza w związku z koniecznością
wykonania innych umów o przyłączenie w terminie.
Strony akceptują, iż termin realizaĄi przyłączenia, wskazany w ust. 1, oraz terminy określone w Harmonogramie
przyłączenia, zostały określone przy założeniu, że uzyskanie tytułu prawnego upoważniającego do wejścia na
nieruchomość osoby trzeciej i prowadzenia prac, których wykonanie warunkuje realizację przyłączenia, nie będzie
wymagało wdrożenia postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych lub cywilnych (w tym, zmierzających do
,,.^^,,l^, 

^,-_;^ ^+Ą ń, t ńP^t l,ń^ 
^ Ą ^;^.,,^L^*^A^;\v, v!,u,vlVgl 1,9 Jlu,lu P,9vll ,vYv l l,v.9v, iv,l,v9!,/.

W pzypadku zaistnienia potzeby wdrożenia postępowań administracyjnych, sądowo-administracyjnych lub cywilnych,
o których mowa w ust, 5, a w szczególności w przypadku braku zgody właścicieli lub użytkowników wieczystych
nieruchomości - na ustanowienie na rzecz TAURON Dystrybucja słuźebności przesyłu na nieruchomościach (ktore to
służebności są konieczne w celu realizaĄi przyłączenia) - w zakresie niezbędnym do przyłączenia instalacji
Przyłączanego Podmiotu, pomimo proponowania przez TAURON Dystrybucja wynagrodzenia z tytułu ustanowienia
odpłatnej służebności pzesyłu na warunkach rynkowych, termin realizacji przyłączenia ustalony w ust. 1,
z uwzg|ędnieniem ust. 3 oraz ust. 4, ulegnie przesunięciu o czas trwania tego postępowania, przy czym TAURON
Dystrybucja dołoży należytej staranności w celu jak najszybszego zakończenia postępowania,

Termin reałizacji przyłączenia może ulecprzesunięciu o okres, w ktorym realizacjaprzyłączenia nie będzie możliwa albo
będzie istotnie utrudniona wskutek działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, niepzewidywalne
i niezależne od woli Stron, ktoremu nie można było się przeciwstawić. O wystąpieniu okoliczności, wskazanych w ust, 5
lub ust. 6, TAURON Dystrybucja zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Przyłączany Podmiot na piśmie ze
wskazaniem prognozowanego okresu, o jaki realizacja pzyłączenia może ulec przesunięciu,
O zakończeniu postępowań, o ktorych mowa w ust, 5 lub ust^ 6, TAURON Dystrybucja zobowiązany jest niezwłocznie
zawiadomic Przyłączany Podmiot na piśmie, ze wskazaniem nowego terminu realizacji pzyłączenia.

projektowych i budowlano * montażowych, na zasadach

§4
Wysokość opłaty za przyłączenie oraz zasady jej vlyznaczania określa załącznik do niniejszej Umowy ,,Kalkulacja
opłaty za przyłączenie".
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 zawarcia Umowy. W razie zmiany stawek podatku od
towarów i usług - wysokośc opłaty za pzyłączenie ulegnie odpowiedniej zmianie.
Przyłączany Podmiot wniesie opłatę za pzyłączenie na podstawie faktury VAT wystawionej pzez TAURON
Dystrybucja, Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie protokołu odbioru po wykonaniu prac określonych w §1
ust. 5 pkt. 5.1.

Za datę sprzedaży dla opłaty za przyłączenie uznaje się datę sporządzenia protokołu odbioru prąg określonych w §1
ust.5 pkt.5.1.
Należność należy regulować na konto bankowe wskazane na faktuze w terminie 30 dni od daty wystawienii taXtury.

Za datę zapłaly uznaje się datę uznania rachunku bankowego TAURON Dystrybucja.
TAURON Dystrybucja oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie wskazany na fakturze dla celów rozliczeń
w ramach wykonania Umowy, jest (albo najpóżniej w chwili wystawienia faktury będzie) zawarly - jako numer rachunku
rozliczeniowego TAURON Dystrybucja wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i

potwierdzony pzy wykozystaniu ST|R w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa -
w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej (,,biała lista podatników VAT"),

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

§5
Koordynację realizacji pzedmiotu niniejszej Umowy, ze strony TAURON Dystrybucja prowadzic będzie Telefoniczna
Obsługa Klienta, nr telefonu 32 606 0 616, mail info@tauron-dystrybucja.pl

Ze strony Przyłączanego Podmiotu upoważnionym/ą dp u_Qzielania,i otzymywania informacji _dotyczących realizacji 
,

pzedmiotu Umowy jest oć.l1,1łl)łe.1.1.+ł.......... nrtelefonu .ł.1..łrŚ..l..;t..(..ł!.t.........,mail ...żr./""/?ł[Ltu-, 1-'ż..ź*.,L|/t,,ć. / lJł/Lł.: §6 
l' 

,

Pzewidywany termin zawarcia przezPnylączany Podmiot umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
lub umowy kompleksowej określa się na 14 dni od daty realizacji pzedmiotu Umowy, określonej w §3 ust. 1.

Niniejsza umowa jest zawarta w celu umoźliwienia dostarczania energii elektrycznej Przyłączanemu Podmiotowi na
podstawie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej i umowy sprzedaźy lub na postawie umowy
kompleksowej. Niniejsza umowa jednak nie zastępuje ww. umów,

Strony ustalają, że Pnyłączany Podmiot zawrze z TAURON Dystrybucja umowę o świadczenie usług dystrybucji
energii elektrycznej i umowę sprzedaży ze sprzedawcą lub umowę kompleksową ze sprzedawcą (obejmującą także
świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez TAURON Dystrybucja) w terminie o którym mowa w ust 1, pzy
czym termin ten ulegnie pzesunięciu w razię zmiany daty realizacji pzedmiotu Umowy stosownie do postanowień §3
Umowy.

1.

3,

Umowa stanowi podstawę do rozpoczęcia realizacji prac
określonych w niniejszej Umowie.

/,
l,;, 

.,,
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5,

6.

7.

8.
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2.

Il,

J.
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4. przylączany podmiot może wskazac inny podmiot uprawniony do zawarcia umow, o Świadczenie usług dYstrybucji .

energii elektrycznej i umowy sprzedaży rul i,ńo*v t<ompteksowe], ;6;' o Przlączenie dokonane na Podstawie

Umowy.

' *.,?:1ffi,;::IiJ:t,H"J 
Przyłączany Podmiot.l" _r_o_?.9:iąrania 

do 1"y".,9i? u*owy o świadczenie usług

dystrybucji energii elektrycznej i umoff spzedazy tuu umowy kompleksowe j, bądż leż

. niezawarcia takich umów przez inny podmiot wskazany zgodnie z ust, 4, bądŹ też 
l.,cłnrhl lcii eneroii elektn

. zawarciatakiej umowy w sposób wskazujący n9.bPx 1am]3ru 
korzystania z.usług.dystrybucji energiielektryczne.,

wzakresie uzasadnionym po"t"no*ilnil]r,i niniejszej "."*"i*'?;;nuń:_.!: 
w iazie wYPowiedzenia lub

odstąpienia od tej umowy niezwłocznlJ;;l;i ń;"lu iuu tel ń r)zie zawaicia tej umowY z mocą umowną raŻąCo

l'lrł;l fi:t[1l?:T#i.§h"9ę 1,,",991":::1Y.:*':*:*1i'I'::,i"fi13"J""?j'",ffi'J,:i',3:.T**^
usług dystrybucji pzy wyltorzystan-iu';d;;;ffi' ;"ii *vj"iJ*""vŻń ,1r- 

""ru 
wy_konania niniejszej UmowY' to

TAUR.N Dystrybucja przysługu;e ńfiffiil;o-Jo"noórJ,ii"'iłń"pr"rlenia w pełniejwYsokoŚci, na zasadach

u. ,"rr"ln""r,lfri} niniejszego paragrafu li9 p1l"i?a.:.TlTi"ń przyłączanego podmiotu wynikających z postanowień

{J mowy regu t ulącjc-ń końeXwen cle za i stnien ia siły wyższei,
§7

RozpoczęciedostarczaniaenergiielektrycznejWgparametrÓwokreślonychwWarunkachpzyłączenianastąplpo
' spełnieniu poniższych wymagań: 

l,__4r^_..^L .., l lml

n n"ffi*'il;ffi;;t§:J-::"#x'i"J"::Ti[si,'rfi["; 
cja urządzeH elektroenergetycznych i instalac]i

Pnyłączanego'poJ,iótu określonych w §1 ust, 5 pkt 5,2, 
Umowy o świadczenie usług

", Wińliil"ł:*rr";}?§,Bt,#ńo-xd;[-§dł"",.iHii,:-?,fi,3iJfią#*ł,*,,#rmacjć
niezwłocznie po zrealizow"niu pilui"śi;;i ouowióz{Ó-vi ońiesńnYcn w Umowie oraz wniesienlu Przez

,, ::Jjffi";*gn::JÓ{rJi:ffift. o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej lub umowY

"; [:Ti§§,:T|,::i::ff'ni;ffi'T$".ir::""l'iuchowej, 
pży CzYm TAURoN Dystrybucja pzystąpi do je,

' 
uzgodnienia niezwłocznie po jej otrzymanlu,

§8

1'Wprzypadkuniewykonanialub|i9ll:zvt"sowykonania1olgwiazanwynikającychzUmowy,każdaze.Stronponosi
odpowiedzialnośc źa szkodę poniesionąloE. orugą Stronę n" iJr"o""ń ogoin'Ón, wYnikająóYch z-erZeP-lPPW Kodeksu

, :$**irnru;fił""":lilil"Ę'::::.:illi] l*:l"J staranności nie wykonuje zobowiązań wYnlkającYch

z Umowy w terminń (est w zwłoce . *v*",i"","* ."o"*iąr"^'ił ;ff;;;;;y poańiot jóst uprawnionY do naliczenia

kary umownej w wysokości o,t % szacoi"n"iopłrtv ." p,,yłąc,.ćńe uruttó za każdy dzień zwłoki,

3. Jeżeli przyłączany podmiot z. powodu niedochowania należytej starannoŚci nie wYkonuje zobowiązań wYnikającYch

z umowy w terminle (est w zwł9ce , ńffiffi; ,ooo*iąrrnl|jlioli*Ó'ni Ńsiivuicla jóst uprawnionY do naliczenia

kary umownejw wysokości 0,t% szacoi"""i"płłv ,rp,.yłąu"nie brutto zakażdy dzień zwłoki,

4. w przypadku opóźnienia płatności przez jedną,ze stron, orugaśtrona może żądać odsetek w wysokości ustawowei, na

zaŚadacn ogolnych. 
§ 9

1. Niezależnie od postanowień niniejszego paragrafu: 
,!?^,9"^.1i 

Stron Umowy może od niej odstąpić w przypadkach

;.,#j:L1"fJ;ĘFĘrn:,;l*ffi ::i*T]""#rHJh 
Dystrybucja od umowy napodstawie

' 
lirtjf,i}""|i§X*:lil,:r:,:r*:ffiXliitrJ:.'""if,']'ni" 

po"i"oa tytułu prawnego do korzystania z obiektu,

o którym mowa w § 1 usJ, U 9.To*,

11r, 
irłjer.:l"rr"m*ln"j*l'.:',:§''f; 

a.""iH:łlTllS'r-§ńi;i"'"Ył"#ńmentu 
potwierdzającego tytuł

prawny oo óoiet<tu o którym .o*:u-* ś i ust. 6Umowy, ,ii"rr"j"ń'so Óni oó otzYmania Pisemnego Żądania w tYm

pzedmiocie,
2,4.PruyłączanyPodmiotzpowoduniedochowania:11',."jst9rynnośc1-1::^y*onuwterminie,któregokolwiek

z ooowiąirów określonych y § 2 ust, 2 umowy po*i,o iptedniego wezwania 9o do wykonania tego obowiązku

na piśmie iwyznaczenia ,,'ń**i*u 
,ńobńiotowi 

dodatkowego co najńniej ił_dniowego terminu do

wykonania obowiązku,
2'5'PnyłączanyPodmiotzpowoduniedochowan9:l!:y."jstarannościn.iewykonawterminiepracokreślonych

w§1 ust.5 pkt 5.2, P9*iTo, upzedniego_*_"_11l:,;; Jo wyt<onania tych prac na piśmie iwyznaczenia

pzyłączanemu podmiotowi dodatkowegó conaimnĘ li_onió*"óo terminu do wkonania tych prac,

3. Uprawnienie do odstąpienia od ur"*v'iniińóŃ ovitrvuil"l","i"-"ry\o1a9 w ciaju 6 (szeŚciu) miesięcY od dnia

powzięcia *"o]rv " 
ńlstąpieniu ,a^iLnu. uprawniającego JÓ-rioiunia bŚwiadczenia o odstąPieniu od UmowY - nte

późnieji"o"""Ćnir"oo,,]pł§;6 G;eściu) lat od dnia zawarcia niniejszej umowy,

i
l)l

ł /'.i {,

,'' " ^-
Il-'l,!,,
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4. przylączany Podmiot moźe od Umowy odstąpić, z powodu rezygnacji z przyłączenia do sieci dystrybucyjnej Obiektu -

do dnia realizacji przyłączenia obiektu, określonego w § 3 ust. 1.

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

6. odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważnoŚci.
7 Skrltki orlsienienia rentlltlie Korleks (]tnllilnrr .lcdnakżp titr urrrnarlktl nrlslanipnia nrl łlmnrnru rlnknnaneco zarńlalna nrzcz

TAUR9N D}strybucja jak i przez Przyłączany Podmiot z innych przyczyn niż przyczyna okreŚlona w ust. 5 -

przyłączany póamiot zobowiązany będzie do zwrotu wydatków poniesionych przez TAURON Dystrybucja
na realizację prac i czynności określonych w § 1 ust. 5. Z kolei TAURON Dystrybucja zwróci Przyłączanemu
podmiotowi wniesioną opłatę za przyłączenie określoną w §4 Umowy. W takim wypadku TAURON Dystrybucja
ureguluje należność Frzyłączanego Podmiotu z tytułu zwrotu opłaty za pzyłączenie w formie potrącenia

z wierz[telnością TAURON Dystrybucja z tytułu zwrotu wydatków - bez konieczności składania W tym zakresie

odrębnego oświidczenia o potrąceniu, Jeżeli wydatki są niższe od uiszczonej opłaty za przyłączenie - TAURON
Dystrybucja zwróci Przyłączanem u Podm iotowi różnicę,

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

,jĄrozwiązania-lu-b odstąpienia od niej, zzastrzężeniem, że postanowienia regulujące skutki odstąpienia od UmowY -

obowiązują pomimo odstąpienia od Umowy.

2. W zakresie postanowień § 1 ust, 1 , 3 i 4 Umowa obowiązuje do dnia odłączenia obiektu, o którym mowa W §1 ust 1 , od
. sieci TAuRoN Dystrybuója lub do czasu zrealizowania innej umowy o pzyłączenie dla obiektu określonego w § 1 ust.

1.

3. Umowa może zostac rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron, Jeżeli rozwiązanie UmoWY za
porozumieniem ma nastąpić po oniu poniesienia pzez którąkolwiek ze Stron wydatków na realizację przedmiotu Umowy

w całości lub w części, w porozumieniu Strony określą zasady rozliczenia tych wydatkow.

§11
Strony Umowy zobowiązują się do wspołpracy 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 realizailą Umowy,

b) wystąpieniu pzeszkod w realizacji przedmiotu Umowy, o czasie ich trwania i przewidywanych skutkach,

c) zmianie danych adresowych i kontaktowych,

§12
1. przyłączany podmict nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się do zachowania w ŚcisĘ tajemnicY lnformacji

eoutnycn w rozumieniu niniejszego paragrafu oraz zobowiązuje się traktować je i chronić jak tajemnicę Przedsiębiorstwa
wrozumieniuustawyzdnia16kwietnia1993rokuozwalczaniunieuczciwejkonkurencji.

2. pęez lnformacje p'oufne należy. rozumieć wszelkie informacje (w tym puekazane lub pozyskane w TOimie ustnej,

pisemnej, elektionicznej i kazdój innej) związane z Umową (w tym także sam fakt jej zawarcia), uzyskane w trakcie

negoclaÓli warunków Umowy, w irakció postępowań mających na celu zawarcie Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez

,zgtęóu na to, czy zosiały Óne udostępnionÓ'Przyłączangmu Podmiotowi w związku z zawarciem lub wYkonYwaniem

uńowy, czy leżzóstały pozyskane przy tej okazji w inny sposób, w szczególności informacje o charakterze finansowYm,

gospoóarcźym, ekońomiiznym, prawnym, technicznym,. organizacyjnym, handlowYm, administracYjnYm,

ńa*etingowym, w tym dotyczące rAunoŃ Dystrybucja, i takZe innych podmiotów, w szczegolności tych, z ktorymi

TAUR9Ń D}strybuija poŹostile w stosunku 
-dominacji 

lub zależności oraz, z ktorymi jest powiązany kaPitałowo lub

umownie (lnformacje Poufne).
3. pzyłączany podmiot nie może bez uprzedniej pisemnej zgody TAURON Dystrybucja ujawniac, uPubliczniac,

poóxźryrie ani w inny sposob udostępniać osobom trzecim lub wykorzystywać do celów innYch niŻ realizaĄa UmowY,

jakichkolwiek lnformacji Poufnych.
4. Zobowiązanie do zachowania poufności nie ma zastosowania do lnformacji PoufnYch:

ą.1. kióre są dostępne przyłączanemu Podmiotowi pzed ich ujawnieniem Przyłączanemu Podmiotowi Przez
TAURON Dystrybucja;

4.2, które zostały uzysxane z wyraźnym wyłączeniem przez TAURON Dystrybucja zobowiązania PrzYłączane9o

Podmiotu do zachowania poufności;
4.3. ktore zostały uzyskane,od osoby tzeciej, ktora uprawniona jest do udzielenia takich infOrmacji;

4.4. których ujawniónie Wymagane jest na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisow prawa lub na

podstawie żądania uprawnionych władz;
4.5. które stanowią informacje powszechnie znane,

5. W zakresie niezuęonym do'realizacji Umowy, Przyłączany Podmiot może ujawniac lnformacje Poufne swoim

pracownikom lub osobóm, którymi posługuje się pzy w}konywaniu Umowy, pod warunkiem, źe Przed jakimkolwiek takim

ujawnieniem zobowiąże te oŚoby' oo iaónow'ania- poufnoŚci na zasadach określonych w Umowie. Za działania lub

zaniechania takich osób przyłączany Podmiot ponosi odpowiedzialnośc, jak za działania i zaniechania własne,

§ 13

1 . Z zaslrzeżeniem odmiennych postanowień wynikających z Umowy, przeniesienie praw lub obowiązkow jednej ze Stron,

wynikających z Umowy, nó osobę trzecią wymaga pisemnej zgody drugiej Strony, pod rygorem niewaŹnoŚci.

2. Druga Strona, wyrażając zgodę na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią moŻe

u.ańznić swoją'zgodę' od spełnienia przez Stronę dokonującą przeniesienia praw lub obowiązkow wYnikającYch

z Umowy, określonych warunków lub przesłanek.

!,l

,r,li,
./ , .4 j,-") 
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§14
1. spory mogące wyniknąc przy wykonywaniu postanowień umowy, strony będą starały się rozstrzygnąc na drodze

poluńownej, co w źadnym paypadku nie oznacza zapisu na sąd polubowny,

2. wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności,

3. W sprawach nieuregulowanych w Umowie stosuje się przepisy:

o Ustawv z clnia 10 kwietnia 1997 r, Prawo eneroetvczne wraz z przepisami wvkonawczvmi,

. Ustawy zdnia7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

r Taryfy dla energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S,A,

4. umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

§ 15

1. Załączniki stanowią integralną częśc niniejszej Umowy,

2. Umowę sporządzono w dwoch jednobrzmiących egzernplarzach, po jednym egzemplarzu dla kaŻdej ze Stron,

3. za datę zawarcia umowy uznaje się datę jej podpisania przez obie strony,

Załączniki:
. Warunki przyłączenia nr WP/1 09097l2021lo04R02 z dnia,. 2a21_10,21 ,

o Kalkulacja opłaty za przyłączenie,
o Harmonogram rea|izacji przyłączenia obiektu,
. Druk Zl ,,Zgłoszenie gotowości instalacji do przyiączenia",

Umowę sporządził: Buczyk-lwen Anna w dniu 2O21,10-27

TAURON Dystrybucja

UWAGA:
1. Niniejszy projekt umowy jest ofeńą w rozumieniu ań. 66 §1 Kodeksu Cywilnego, która wiąŻe do 27-12-2021r,

TAURoN Dystrybucja ńze oomowic zawarcia umowy w formie przedstawionej w .niniejszym 
projekcie umowy,

jeżeli przylączany eódmiot dostarczy do TAUR9N Dystryuucja podpisane egzemplaze prolektu umowy po tym

dniu. Jeżeli po upływie ww. daty, ale w okresie ważnośĆi wórunk-ów'przyłączenia Przyłączany Podmiot wyrazi wolę

zawarciaumowy o pzyłączenie, to może wystąpic o przygotowanie zaktualizowanego Projektu UmoVvY, ktory będzie

stanowił nową ofeńę.
2. TAURoN Dystryoricia informuje, że niniejszy dokument do czasu jego podpisania przezPnylączany Podmiot jest

projektem umowy o przyłączenie, a co się z tym wiąże Przyłąc.anńu Podmiotowi przysługuje prawo negocjacji

zapisów zawartych w niniejszym projekcie umowy,

Si,rona 6 z B UPi1 09097 12021 lO0ĄR02
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Załącznik do umowy o przyłączenie nr UP/10909712021rcO4R02

Kalkulacja opłaty za przyłączenie

1 Porlstarnra nra\^/na naliczenia onłatv za nrzvła,r:zcnic- {lsiawa Pratato encroei\/c7nc art 7 lrst 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

Metodyka wyznaczenia opłaty za przyłączenie

opłatę za przyłączenie do sieci ustala się na podstawie 6,25% rzeczywistych nakładów Poniesionych
realizację budowy lub wymiany lub przebudowy przyłącza.

O n ,rnorrr= N,r* 6,25o/o

Op - opłata za pzyłączenie
N; - zeczywisie ńaiłaay poniesione na budowę lub wymianę lub pzebudowę dotychczasowego przyłącza,

ustalone po zakończeniu prac w sieci dystrybucyjnej
W nakładach o ktorych mowa powyżej uwzględnia się wydatki ponoszone na wykonanie prac

projektowych i geodezyjnych, uzgadnianie dokumentacji, uzyskanie pozwoleń na budowę, zakuP

maieriałów do budowy ÓÓcinkow sieci służących do pzyłączania podmiotow do sieci z uwzględnieniem

długości tych odcinków, roboty budowlano-montażowe wrazz nadzorem, wykonanie niezbędnych PrÓb,

a tŹrze [oszty uzyskania praw do nieruchomości oraz zajęcia terenu, niezbędnych do budowY lub

eksploaiacji urządzen

4. Szacowana opłata za przyłączenie wynosi: Op TłRvrl = 937,50 zł [netto] Ostateczna -fiu'ota oPłatY za

przyłączenie zostanie usiaóni po zakończeniu prac związanych z pzyłączeniem.

5. Wysokość opłaty za przyłączenie może ulec zmianie w przypadku zmiany którejkolwiek z danYch okreŚlonYch

w pkt. 3 niniejszej' xatxulacli lub rzeczywistych nakładów poniesionych na budowę lub wymianę lub

pzebudowę pńvłącza. W takim przypadku TAURON Dystrybucja pzed wystawieniem faktury PrzekaŻe
irrzyłączan'eńu'pódmiotowi now{ xiiłulaclę opłaĘ za pzyłączenie uwzględniająą zaistniałe zmiany,

6. Nalózńość należy regulować na końto bankowe wskazane na fakturze w terminie 30 dni od datY wYstawienia

faktury. TAUR9Ń D}strybucja dostarczy Pnyłączanemu Podmiotowi fakturę nie poźniej niż 7 dni Pzed
termińem płatności Órnjczonym na fakturze. W pzypadku gdy termin określony w zdaniu PoPzednim nie

zostanie zachowany, TAURQN Dystrybucja na'wniosek Przyłączanego Podmiotu odstąpi od naliczania

odsetek za opóźnienie w Satności.

/
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Załączni|do umowy o pzyłączenie n r U P/1 090 S7 l 2021 l O04R02

Harmonog ram realizacji przyłączen'a obiektu

1. zakres niezbędnych prac dla przyłączeniaobiektu opisanego w ust, 1, wynikaiący z wymienionych w ust, 2

warunków przyłączenia, obejmule:

1.1 Po stronie TAURON Dystrybucia:

1.1 .1 Dla zasilania podstawowego w terminie do 2023,04,27

a)wykorzystaćjednopolewprojektowanym.4.polowymzłączukablowymZKSN20kV,które
zostanie zabudowane przy granicy dzialki nr 32512,

b)pzygranicydziałkinrgzstzzabudowaćzlączekablowe20kV(czterypolaliniowez
rozłącznikami) w obudowie b"t;;ó;;;-.lń;;,do zlicza od strony układu komunikacyjnego,

złącze;;;il;,ki"azie prze_rotoil}lirll iiT*:ll-iąo (s x xRuitAKxs 1 x 120 mm2),

stosując kable typu XRUHAKXS o przekro;u 1zt: mmz,

Uwaga:Przedprzystąoleliel.doprojektowaniauzgodnićzWydziałemPlanowaniaiRozwoju
TAUR.N Dystrybucja s.n. oojiiJłu'w wałozycnu ,r"rójoło*ą lokalizację Projektowanego złącza

kablowego,

1.2 Po stronie Przyłączanego Podmiotu:

1.2,1Dlazasilaniapodstawowegowterminie:niepóżniejniżl4dniprzed202343.27.
Wybudowac stację transformatorową 20/0,4 kV z transformatorem2lt0,42 kV o odpowiedniej mocy,

wraz zkompensacją mocy biernejlrj,i"ńi""ioń. stację zasilic linią kablową z projektowanego przy

granicy oziałkił_pólówego złącza kŃiil;ó. w-por"."iil"li"vń zó xv:!T].,^ylT,:"rowejzabudowac

wyłącznik . ;;"ai;&iami. tlatezy ,".io.o*"ć_.abezpieczenia ziemnozwarclowe o

charakterystykach dostosowanych dó sieci kompensowa""l t"p. %l óo>), Dobór funkcji zabezpieczeń

oraz ich nasiawienia uzgodnic, wvJz"iń ńuór,u oddziań'Wałbrzych (tel,74 8898489), DoPuszcza

się zastosowanie rozłącznixa w potu"iii]ll"vń io Ń, poo waiunxiem żaoudowy za polem pomiarowo_

'_",i'li"iliifiT.formatorowych:.wyłącznikó w zzabezpieczeniami lub rozłącznikow, z bezPiecznikami, w

zależności od mocy transformator"'$ą].;,-o6Ji,i.fiń;iinstrukcją Ruchu i Eksnloatacji Sieci

-Ovsi,yUucvjnej 
w TAURON Dystrybucja S,A,, 

..^,r^a=nilzą z zahazoie
.wkażdympozostałympoluliniowym(odpływowym)20kV-lvyłącznikazzabezp|eczenlaml.
Wpoluzasilającym20kVstac1ikontenerowejnależyzastosowacblokadyelektryczneodzamknięcia

fr':[:,', *liJff"'."$::j;ff'i[,o o"11,',,91ry.q:,9_.l"_.::lo*y energii elgk!łcln9i sPełŃ?łącY-'-

wymagania obowiązuiącej na tereni; TAURoN Dystrybucja śh,-rnsiruxcji Ruchu i Eksploatacji Sieci

Dystrybucyjnej, konsirukcj" rororieinicyźo [v sticllkontóneró*e;ńusiźapewniac swobodny dostęp do

tabliczek znamionowych przekładnikó"i piioo*v"h i napię^ciowycń, pzygotować miejsce i

opzewodowanie na potrzenv in","iii"ułuó" fi;| r.unbŃ oystrynuóii s,n, licznika elektronicznego

energii elektrycznej, modemu GsM)ćńńś"do zdalnej transmisjidanych pomiarowych,

ze stacji zasiiic instalac.ię elektryczną pzyłączanego obiektu,

UWAGA: W dokumentacji projektowł.pLry ryk"lT]:jedstawic 
do uzgodnienia obliczenia Strat W

Wewnętrzn;j'iili;;;ii#ó Ńu) zo iv pomięozy rye_Ę?l" przyłączenia a stacją transformatorową

Wnioskodawcy-zgodnie,ono*iąi,iiffi;io94raOvjl.vń"ii"9A "Wll::,"ymiwzakresie
*yrn"".uii" ririulrós"i doliczeń *iiovbóok""n lokalizacji,ukła,du pómiarowego w miejscu innym niż

miejsce d";i;;;;i; ón"rgiiara rrigiióy pzyłączeniowej", Wytyczne zostaną udostępnione pzez

Wydział piJ""*""i"-i ńozńoiu TAi.J"ńóŃ óvśńiuci, s.A, ooóźiał w Wałbrzychu (tel, 74 8898431,

ad'am.hajdukiewicz@tauron,dystrybucja,pl)"

2,Zakresniezbędnychczynnościdlarealżacjiprzyłączenia,określonychwumowieoprzyłączenieobejmuje:
2.1 Po stronie Frzyłączanego Podmiotu:

2'1.1Dlaprzyłączanrlpodstawowegoorzg!ł9z9nf,ZgłoszeniagotowoŚciinstalacjidoprzyłączenia
wraz zwymaganymi ,",ą".nix";,] ni; pózni"i niż 141ni przed 2023,03,27 ,

2,1.2Zawarcieprzez?nyłączanyPodmiotu*o*y:-:yiadczenieusługdystrybucjienergiielektrycznej
r"n",",o'ó'[ońprer<,sówelóladostarczaniaenergiidoObiektu.
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