Wniosek

o określenie warunków przyłączenia

dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie z mocą przyłączeniową nie większą niż 40 kW

miejscowość

dzień

rok

miesiąc

adres
jednostki organizacyjnej
ENEA Operator Sp. z o.o.

numer
wypełnia pracownik ENEA Operator

Wnioskodawca
(dla osób indywidualnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania / zameldowania, nr telefonu, PESEL
dla podmiotów gospodarczych: pełna nazwa firmy, siedziba i adres firmy, nr telefonu, NIP)

PESEL

NIP

adres do korespodencji
(należy wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

I. DANE DOTYCZĄCE LOKALU / OBIEKTU
adres lokalu / obiektu
ulica, osiedle, plac, itp.

nazwa lub rodzaj obiektu

gmina

miejscowość

kod pocztowy

nr lokalu

nr domu / działki

(np. mieszkanie, dom jednorodzinny, gospodarstwo rolne, domek rekreacyjny, obiekt handlowy, zakład produkcyjny lub rzemieślniczy, plac budowy, itp.)

II. WNIOSEK DOTYCZY*

rozdziału instalacji
w obiekcie istniejącym

obiektu projektowanego

wzrostu mocy w
obiekcie istniejącym

(dla wzrostu mocy w obiektach istniejących należy podać numer licznika)

inne:

III. MOC PRZYŁĄCZENIOWA1
jednostka miary

w układzie

1-fazowym

plac budowy

docelowo

istniejąca wielkość
zabezpieczenia
przedlicznikowego [A]

podpis
pracownika
ENEA Operator

3-fazowym

[kW]
stan istniejący
moc przyłączeniowa [kW]
(wypełnia pracownik ENEA Operator)

IV. PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
plac budowy

docelowo

V. PRZEWIDYWANE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

kWh

Udzielimy odpowiedzi:
- telefonicznie - Call Center 61 856 19 99
- elektronicznie - e-mail: kontakt@operator.enea.pl
- w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl
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Szanowny Kliencie, masz pytania?

VI. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE
1. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich

obiektów
2

2. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu
3. wypis z KRS (dla podmiotów gospodarczych) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą)

VII. ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE

wykaz przewidywanych lub istniejących zastępczych źródeł zasilania niewspółpracujących z siecią energetyki zawodowej
(moc i przeznaczenie)
wykaz wymagań dotyczących odmiennych od standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej lub
parametrów jej dostarczania
dodatkowe wymagania wynikające z potrzeb Wnioskodawcy3
pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu.

VIII. UWAGI

Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich
danych osobowych przez ENEA Operator Sp. z o.o. w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji
przyłączenia. Zastrzegam sobie prawo dostępu do treści swoich danych znajdujących się w zbiorach ENEA Operator Sp. z o.o. oraz ich poprawiania
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. ENEA Operator Sp. z o.o. nie ponosi
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.
ENEA Operator Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w zakresie niezbędnym
do prawidłowego określenia warunków przyłączenia.

czytelny podpis lub podpis i pieczęć Wnioskodawcy

osoba do kontaktu ze strony Wnioskodawcy: imię i nazwisko, nr telefonu

OBJAŚNIENIA
* właściwe zaznaczyć
należy wpisać moc jednocześnie użytkowanych urządzeń elektrycznych zgodnie z poniższą tabelą:

1

2

3

Zabezpieczenie przedlicznikowe
[A]

przyłącze 1-fazowe

przyłącze 3-fazowe

moc przyłączeniowa
[kW]

moc przyłączeniowa
[kW]
6,0

1

10

2

13

3

16

3,0

10,0

4

20

4,0

12,0

5

25

5,0

16,0

6

32

7

35

8

40

8,0

25,0

9

50

-

32,0

10

63

-

40,0

2,0

8,0

6,0

20,0
22,0

pod pojęciem tytuł prawny należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, własnościowe
prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa
należy określić w oddzielnym załączniku wymagania dotyczące odmiennych od standardowych parametry jakościowe energii elektrycznej lub parametry jej
dostarczania
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lp.

