EkoMedia sp .z o.o. 27 – 2000
Starachowice ul.Radomska 29
Tel.(041) 275–33-28
e-mail: ekomedia.poczta@wp.pl

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO
SIECI DYSTRYBUCYJNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA: II, III, VI powyżej 1 kv
Dane wnioskodawcy
…………………………………………………..
Imię i nazwisko/ nazwa
………………… ………………………….
Kod pocztowy
Poczta
…………………………………………..
Ulica

……………………………………………………….
Miejscowość
…………….. ……………..
Nr obiektu

……………………………………….
Numer telefonu/ faksu

Nr lokalu

…………………………………………
Adres e-mail do korespondencji

NIP

REGON

Wniosek Dotyczy:
Przyłączenia nowego obiektu:

placu budowy

zasilania docelowego

Zmiana technicznych parametrów przyłączenia dla istniejących odbiorców

zwiększenia poboru mocy

inne

............................................................................................................................. .............
(nazwa i rodzaj obiektu)
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................
(adres obiektu, miejscowość, gmina,
ulica,, nr. działki)

Rodzaj obiektu

zakład produkcyjny

budynek handlowy

zakład usługowy

budynek magazynowy

Inny....................................................................................

dzień

miesiąc

rok

Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej
Moc przyłączeniowa zasilanie podstawowa (kW)

Moc przyłączeniowa zasilanie rezerwowe (kW)

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej (kWh)

Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa
osób i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń
(kW) dostarczaniu i poborze energii elektrycznej – dotyczy
podmiotów z mocą przyłączeniową powyżej 300kW
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Wymagania Wnioskodawcy dotyczące odmiennych od standardowych parametrów dostarczanej energii elektrycznej w miejscu
przyłączenia:

(Brak określenia powyższych wymagań oznacza akceptację standardowych parametrów dostarczanej energii elektrycznej
zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.)

Parametry techniczne i charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń i instalacji
( dotyczy podmiotów z mocą przyłączeniową większą niż 40kW ):
Lp.
Szt.
Moc
Rodzaj urządzenia
Napięcie
(kW)
1.

Prąd
rozruchu

2.
3.
4.
5.
6.
Wykaz urządzeń wprowadzających zakłócenia do sieci przewidywanych do zainstalowania w przyłączanym obiekcie
(dotyczy podmiotów z mocą przyłączeniową większą niż 40kW)
Lp.
Szt.
Moc
Ch-ka
Rodzaj urządzenia
(kW).
wprowadzanych
zakłóceń
1.
2.
3.
Informacje dodatkowe mające wpływ na warunki przyłączenia :

Załączniki wymagane:
Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, do
którego energia elektryczna ma być dostarczana
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane
urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów
Załączniki dodatkowe:
Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych)

Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu

Projekt zagospodarowania działki lub teren na którym znajduje się przyłączany obiekt

…………………………………………..

…………………………

Czytelny podpis Wnioskodawcy

data
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