
WP_1 WNIOSEK o określenie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 

dla odbiorców energii elektrycznej         

Miejscowość Data

WNIOSKODAWCA

Nazwa firmy

NIP Regon

KRS

Kod pocztowy Miejscowość

Ulica Nr Administracyjny Nr lokalu

Telefon E-mail

Adres do korespondencji jeżeli jest inny niż podany powyżej

Dane opisujące przyłączany obiekt /adres poboru energii elektrycznej/

Rodzaj obiektu

Kod pocztowy Miejscowość

Ulica Nr administracyjny Obręb, nr działki

Wniosek dotyczy

Zasilanie docelowe (stałe) Zasilanie tymczasowe (podać na jaki okres)

Zasilanie placu budowy na czas określony

Cel wniosku

Zwiększenie mocy przyłączeniowej w obiekcie istniejącym Przyłączenie nowego obiektu

Rozdział instalacji Zmiana układu zasilania

Określenie mocy przyłączeniowej (z dokładnością do 1 kW)

W układzie 1 fazowym (moc istniejąca) W układzie 3 fazowym (moc istniejąca)

W układzie 1 fazowym (moc wnioskowana) W układzie 3 fazowym (moc wnioskowana)

Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej w kWh

Wymagane dokumenty

Plan zabudowy - szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu przyłączanego względem istniejącej sieci

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości do korzystania

Wypis z KRS lub zaświadczenie z Ewidencji Działalności Gospodarczej

Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania

Standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi

Odmienne od standardów jakościowych parametry energii elektrycznej lub parametry jej dostarczania

określić jakie, np. czas dopuszczalnych przerw

Uwagi

Dodatkowe informacje Wnioskodawcy

Oświadczam że:

Podpis Wnioskodawcy

Wnioskodawca ma prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych, prawo dostępu do treści danych, uzupełniania 

i sprostowania danych gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Uwagi PS Operator Sp. z o.o.

Zasilanie docelowe wykorzystywane 

w pierwszym etapie dla potrzeb placu budowy

1. Dane przedstawione w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) przez 

PS Operator Sp. z o.o. w celu określenia warunków przyłączenia do sieci oraz realizacji przyłączenia. 

3. Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą pocztową i elektroniczną. PS Operator Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tych 

przypadkach dane.


