EkoMedia sp. z o.o.
ul. Radomska 29
27-200 Starachowice

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁACZENIA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
NISKIEGO NAPIĘCIA
Grupa przyłączeniowa IV, V i VI do 1 kV

Dane wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(adres zamieszkania/siedziba firmy)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(PESEL, NIP, REGON, nr telefonu)

Wniosek dotyczy:
Przyłączenia nowego obiektu
□ placu budowy

□

zasilania docelowego

Zmiana technicznych parametrów przyłączenia dla istniejących obiektów
□ zwiększenie poboru mocy
□
rozdziału instalacji
□ zmiany przył. z 1 na 3 fazowe
□
inne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rodzaj obiektu:
□ budynek jednorodzinny
□
budynek wielolokalowy
□ zakład produkcyjno-usługowy
□
budynek w zabudowie szeregowej
□ ogólnodostępna stacja ładowania
□ infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego
□ inny
Sposób zasilania:
□ jednofazowy
□
trójfazowy
Zapotrzebowanie mocy i energii
Wyszczególnienie
Moc przyłączeniowa zasilanie
podstawowe (kW)
Moc przyłączeniowa zasilanie
rezerwowe (kW)
Przewidywane roczne zużycie
energii (kWh)
Przewidywany termin poboru
energii elektrycznej

Istniejąca

Plac budowy

Docelowa

Wymagania dotyczące parametrów jakościowych energii elektrycznej lub parametrów jej
dostarczania:
□
□

standardowe
odmienne od standardowych

Parametry techniczne, charakterystyka ruchoma i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji
lub 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:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE
1) dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości
obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana,
2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą
używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz
usytuowanie sąsiednich obiektów,
3) bilans mocy dla budynków wielolokalowych (w przypadku kilku budynków wielolokalowych
należy wypełnić oddzielnie załączniki dla każdego z nich),
4) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego / wydruk komputerowy informacji odpowiadający
odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrany z Centralnej Informacji KRS (dla
osób prawnych), lub
informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dla osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub spółek cywilnych),
5) pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego
imieniu (jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika
EkoMedia sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych
dokumentów niezbędnych do prawidłowego określenia warunków przyłączenia.
- Otrzymałem Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych- dotyczy osób
fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej jak
i pełnomocników i reprezentantów wnioskodawcy).
- Potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku.
………………………………………………………………………….
(data i czytelny podpis wnioskodawcy)

