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Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego

ŁUczNlK
ul. lgnacego Paderewskiego 23

26-600 Radom

b,*'.O.r"nie o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej
przyłączenia obiektu budowlanego do sĺeci dystrybucyjnej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 05-08-2019 r. w sprawie zapewnienia dostawy energii elektrycznej

dla:

1. Nazwa obiektu: 6 budynków mieszkalnych wielorodzinnych zgarażami podziemnymi

2. Lokalizacja obiektu: miejscowość Radom, ul. Dzierzkowska 26, nr działki: 62

3. Moc przyłączeniowa: 900,00(6x150,00) kW

informujemy, że istnieje możliwość dostawy energii elektrycznej dla tego obiektu.

Przyłączenie możliwe będzie po wybudowaniu:
- odpowiedniej ĺlości stacji transformatorowych SN/nN,

- linii zasilających średniego napięcia,

- linii zasilających niskiego napięcia,

- przyłącza e le ktroe ne rgetycznego n iskiego na pięcia.

Wystąpić z wnioskiem do RM RE Radom o określenie warunków usunięcia kolizji z istn.

u rządzenia mi elektroenergetycznymi ( li nie ka blowe sN 15 kV).

Lokalizacja budynków w pobliżu linii kablowej 15kV jest możliwa po zachowaniu wymogów
PN/E-o512s

Szczegółowy zakres prac nĺezbędnych do przyłączenia obiektu do sieci zostanie określony w
warunkach przyłączenia, które zostaną wydane na podstawie złożonego w siedzibie PGE Dystrybucja

S.A. oddział Skarżysko-Kamienna kompletnego wniosku o określenie warunków przyłączenia.

Przyłączenie realizowane będzĺe po spełnieniu warunków formalno-prawnych na zasadach

określonych w umowie o przyłączenie.

Niniejsze oświadczenie jest ważne przez okres 1 roku od daty wydania.
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