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 ........................................................  
miejscowo , data 

 
 
 

W N I O S E K  
o okre lenie warunków przy czenia odb iorcy do s ieci dystrybucyjnej  

VEOLIA ENERGIA POZNA  S.A. w Poznaniu 
 
 
1. Oznaczenie wnioskodawcy: 
   
Imi   Nazwisko 
 

                          
PESEL  NIP 
 

Dowód osobisty seria …………………..…. numer …………….………….. wydany w dniu ………..………………….. 
 

wydany przez: ………………………………………………………………..………………… 
 

 
Nazwa Firmy  

 

                         
NIP  REGON  Numer ewidencyjny Odbiorcy (z faktury) 

 
Adres (sta y*/ czasowy*) 
     
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowo  

 

       
Ulica  Numer domu     Nr mieszkania  Numer telefonu 

 

Adres (korespondencyjny) Jak wy ej        Jak ni ej  
 

     
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowo  

 

       
Ulica  Numer domu  Nr mieszkania  Numer telefonu 
 

Osoba upowa niona do kontaktów w sprawie warunków przy czenia i umowy o przy czenie do sieci / adres do korespondencji:     
   
Imi   Nazwisko 
 

 

     
Kod pocztowy  Poczta  Miejscowo  

 

     
Ulica  Numer domu     Nr lokalu 

 

     
Nr telefonu  Numer faksu  Adres e-mail 

 
 
2. Lokalizacja przy czanego obiektu: 

 

     
Gmina  Miejscowo   ulica 
 

 
 

  

Nr administracyjny obiektu  Numery dzia ek 

 
 

 
Nazwa firmy (w przypadku osób prawnych)  

 
Okre li  obiekt  
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3. Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy ** 
 Moc istniej ca Moc wnioskowana  

w roku …….. 
Moc wnioskowana docelowo 

w roku …….. 
Moc przy czeniowa [kW]    

 
 
4. Obecne i przewidywane zapotrzebowanie energii 
 

Wielko  istniej ca 
Wielko  
wnioskowana  
 

Roczne przewidywane zapotrzebowanie energii [MWh] 
 

  

 
5. Przewidywany termin rozpocz cia poboru energii elektrycznej:  

6. Rodzaj dzia alno ci: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

7. Parametry jako ciowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania(skre li  niew ciwe ) 
7.1. standardowe okre lone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku (tekst jednolity 

Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625) z pó niejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi 
7.2. odmienne od standardów jako ciowych parametry energii elektrycznej lub parametry jej dostarczania  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

(okre li  jakie, np. czas dopuszczalnej przerwy) 

8. Zasilanie rezerwowe:   - tak  - nie             
9. Uwagi odno nie zasilania rezerwowego:   

 

10. Moc zainstalowanych odbiorników zasilanych napi ciem do 1kV 

Rodzaj zainstalowanych odbiorników Moc istniej ca 
Moc wnioskowana 
docelowo w roku 
……………… 

  A. Socjalno bytowe /kW/   
  B. Grzejnictwo akumulacyjne*/inne* /kW/   
  C. Silniki elektryczne suma mocy /kW/:    
     C.1 Moc najwi kszego silnika o pr dzie rozruchu A /kW/   
  D. Rodzaj urz dze  generuj cych zak ócenia (np. spawarki, silniki, 
 urz dzenia tyrystorowe,  itp.)  
            …………………………………………….. 

  

  E.Inne urz dzenia elektryczne (np. kuchnie, podgrzewacze wody, itp.)
 …………………………………………………………………………  
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11. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpiecze stwa ludzi i mienia w 
przypadku wprowadzenia ogranicze  w dostarczaniu i poborze energii 
elektrycznej 

                
…………………….….…………….[kW] 
(dotyczy podmiotów zaliczanych do grup przy czeniowych I-III, nie dotyczy zasilania rezerwowego)                            

  

12. Dodatkowe informacje lub uwagi Wnioskodawcy:  
…………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 
  
   

13. O WIADCZENIE  
wiadczam, e: 

13.1 wyra am zgod  na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji przy czenia 
do sieci, 
13.2 posiadam tytu  prawny do korzystania z obiektu, w którym b  u ywane przy czane urz dzenia, 
instalacje lub sieci,   na dowód czego za czam stosowny dokument potwierdzaj cy tytu  prawny do 
korzystania z przedmiotowego obiektu. 
Za czniki do wniosku (w ciwe zaznaczy  – dotyczy punktów 3-9): 
Plan zabudowy lub szkic okre laj cy usytuowanie przy czanego obiektu wzgl dem istniej cej sieci oraz usytuowanie 

siednich obiektów. 
Dokument potwierdzaj cy tytu  prawny do korzystania z obiektu, w którym b  u ywane przy czane urz dzenia, instalacje 
lub sieci. 

 - schemat zasilania wed ug stanu istniej cego (dotyczy obiektów istniej cych). 
 - za cznik A dla obiektów o charakterze produkcyjnym. 
 - aktualny odpis z Krajowego Rejestru S dowego. 
 - Pe nomocnictwa dla osób upowa nionych przez Wnioskodawc  do wyst powania w jego imieniu. 
 - Ekspertyza wp ywu przy czanych urz dze , instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, wykonana w zakresie 

i na warunkach uzgodnionych z operatorem, na którego obszarze dzia ania nast pi przy czenie (dotyczy podmiotów 
zaliczanych do I albo II grupy przy czeniowej: odbiorcy  – dla urz dze  o cznej mocy przy czeniowej wi kszej ni  5 MW). 

 - inne   
 
 
 
................................................... 
/data i podpis Wnioskodawcy/ 
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*** dla odbiorów powy ej 1 MW 
**** poda  charakter wprowadzanych zak óce  (np. wy sze harmoniczne, wahania i odchylenia napi cia, itp.) 
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 zaznaczy  w ciwe 
    5 

ZA CZNIK A 
 
Obecne i przewidywane zapotrzebowanie mocy dla obiektów o charakterze produkcyjnym lub us ugowym. 

Lp. Wyszczególnienie Jednost
ka 

Stan istn. 
w roku 
…….. 

Przewidywane terminy 
planowanych 

przy cze  lub poboru energii 
elektrycznej 

w roku 
…… 

Docelowo 
w roku …… 

1. 

Zapotrzebowanie mocy przy czeniowej dla 
poszczególnych przy czy: 

........................................ 

...............110 kV......................... 

........................................ 

kW 

   

   

   

2.*
** 

Przewidywany max. 15 minutowy pobór mocy w 
dni robocze: 

w szczycie rannym, 
w szczycie wieczornym, 
w dolinie nocnej. 

kW 
 

   

   

   

3.*
** 

Roczne przewidywane zu ycie 
energii elektrycznej w tym: 
w miesi cach letnich, 
w miesi cach zimowych. 

MWh 
 

   

   

4.*
** 

Roczny czas wykorzystywania 
mocy szczytowej. h    

5. Moc zainstalowanych odbiorników 
do 1 kV kW    

6. Moc zainstalowanych odbiorników 
powy ej 1 kV kW    

7. 

Moc najwi kszego odbiornika  
/napi cie znamionowe, ilo  faz, 
itp./ 
.........................................................
......................................................... 
Pr d rozruchu/ czas rozruchu 
……………………………………
…………………………………… 

 
 

kW 
 

A/s 

   

   

8.*
*** 

Informacje techniczne dotycz ce 
wprowadzanych zak óce  przez urz dzenia 
wnioskodawcy oraz charakterystyka 
obci , niezb dne do okre lenia 
warunków przy czenia 

 

Wnioskuj  o rozliczanie:   jednostrefowe   dwustrefowe 
 
      inne  
 
 
 
.............................................................................. 
/data i podpis Wnioskodawcy/ 

 
……………………………………………………………………………………………………………… 


