……………………………, dn. ………………….
(data)

(miejscowość)

Wniosek
o określenie warunków przyłączenia
do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia
grupa przyłączeniowa: IV, V, VI do 1 kV

Dane wnioskodawcy :
…………………………………………………………………………………………..………………………………
(imię i nazwisko/Nazwa podmiotu zgodna z KRS, wypisem z ewidencji itp.)

…………………………………………………………………………………………..………………………………
(miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkanie)

…………………………………………………………………………………………..………………………………
(kod pocztowy, poczta)

…………………..……………………………………

………………………..………………………………

(e-mail)

(NIP)

…………………..……………………………………

…………………..……………………………………

(telefon komórkowy)

(REGON)

…………………..……………………………………

…………………..……………………………………

(telefon stacjonarny)

(KRS)

…………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………
(adres do korespondencji - jeżeli jest inny niż powyżej)

Wniosek dotyczy :

zaznaczyć właściwe

Przyłączenia nowego obiektu:

 placu budowy

Zmiany technicznych parametrów
przyłączenia dla istniejących
odbiorców

 zwiększenia poboru mocy
 rozdziału instalacji
 zmiany przyłącza z 1 na 3 - fazowe

 zasilania docelowego

 inne…………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………
(nazwa obiektu)

…………………………………………………………………………………………..………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………………………
(adres obiektu: miejscowość, gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, nr działki)

Rodzaj obiektu:
 zakład produkcyjny

 budynek jednorodzinny

 budynek wielolokalowy

 budynek w zabudowie szeregowej

 inny ……………………………………………………………

Sposób zasilania obiektu:

 jednofazowy

 trójfazowy
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Zapotrzebowanie na moc i energię :
Istniejąca

pl. budowy

docelowa

Moc przyłączeniowa
zasilanie podstawowe [kW]
Moc przyłączeniowa
zasilanie rezerwowe [kW]
Przewidywane roczne
zużycie energii [kW]
Przewidywalny termin poboru
energii elektrycznej
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETRÓW JEJ
DOSTARCZANIA

 standardowe

 odmienne od standardowych

…………………………………………………………………………………………..………………………………
PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA I EKSPLOATACYJNA PRZYŁĄCZANYCH
URZĄDZEŃ/INSTALACJI/SIECI
(wypełniają wnioskodawcy z mocą powyżej 40 kW)

…………………………………………………………………………………………..………………………………
INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WPROWADZANYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEZ URZĄDZENIA MAJĄCE ZNAJDOWAĆ SIĘ
W PRZYŁĄCZANYM OBIEKCIE, CHARAKTERYSTYKA OBCIĄŻEŃ
(wypełniają wnioskodawcy z mocą powyżej 40 kW)

…………………………………………………………………………………………..………………………………
INFORMACJE DODATKOWE MAJĄCE WPŁYW NA WARUNKI PRZYŁĄCZENIA

…………………………………………………………………………………………..………………………………
Wymagane Załączniki:







Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do
którego energia elektryczna ma byd dostarczana
Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci oraz
usytuowania sąsiednich obiektów
Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu
Wypis z krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych)
Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą)
Bilans mocy dla budynków wielolokalowych

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do
prawidłowego określenia warunków przyłączenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zawartych we wniosku dla potrzeb Terawat Dystrybucja Sp. z o.o., zgodnie z ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (DZ. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)
Dotyczy osób fizycznych

Potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku

………………………………..

………………………………..

Data

(czytelny podpis)
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