WNIOSEK

o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
dla obiektu o mocy przyłączeniowej do 40 kW

Dane dotyczące obiektu przyłączanego
Cel wystąpienia
przyłączenie nowego obiektu

wzrost istniejącej mocy
przyłączeniowej

rozdział instalacji

zmiana układu zasilania

inne, wpisz obok
Adres obiektu przyłączanego
Ulica i nr domu/nr mieszkania lub nr działki

Kod pocztowy

Miejscowość

Typ obiektu
budynek mieszkalny

mieszkanie w budynku
wielorodzinnym

teren budowy (zasilanie tymczasowe)

najem

dzierżawa

inne, wpisz obok
Tytuł prawny do obiektu
własność
inne, wpisz obok
Charakter przyłączenia
stały

tymczasowy

Dane wnioskodawcy
UWAGA: W przypadku małżeństw należy wpisać dane obojga małżonków, w przypadku spółek cywilnych – imiona i nazwiska wszystkich wspólników. Jeżeli wnioskodawca
wyznaczył pełnomocnika bądź upoważnia osobę lub firmę do reprezentowania na wniosku należy podać dane wnioskodawcy – pełnomocnictwo lub upoważnienie należy
dołączyć do niniejszego wniosku.
Wnioskodawca 1
Imię

Nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania
Ulica i nr domu/nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Wnioskodawca 2
Imię

Nazwisko

PESEL

Adres zamieszkania
Ulica i nr domu/nr mieszkania

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica i nr domu

Kod pocztowy

Miejscowość

NIP

REGON

Pełna nazwa firmy

Adres siedziby
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Adres do korespondencji:

TAURON Obsługa Klienta Sp. z o. o.
44-100 Gliwice, ul. Barlickiego 2

Telefoniczna Obsługa Klienta:

32 303 0 303, dla firm 32 303 0 101

Dane techniczne zasilania
Obiekt

jest

nie jest obecnie przyłączony do sieci.

Wnioskowana moc przyłączeniowa kW

Istniejąca moc przyłączeniowa kW

Napięcie

Nr ewidencyjny (dla obiektów przyłączonych)

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej (kWh)

Ilość stref czasowych do rozliczenia energii
trójfazowe

jednofazowe

jedna

dwie

trzy

Niezawodność i ciągłość zasilania
Obiekt

nie wymaga

wymaga odmiennych od standardowych parametrów energii elektrycznej, w stosunku do określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 04 maja 2007 w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007, Nr 93, poz. 623), wydanym na podstawie Ustawy
Prawo Energetyczne.
Parametry odmienne dotyczą
Urządzenia zainstalowane w obiekcie, generujące zakłócenia do sieci elektroenergetycznej (rodzaj, dane techniczne i moc urządzeń generujących zakłócenia do sieci
elektroenergetycznej - o ile występują)

Inne dane wynikające z potrzeb wnioskodawcy
Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej

Inne dane / uwagi

Oświadczam, że przedstawione w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. Zobowiązuję się do bezzwłocznego przedstawienia adresatowi wniosku
informacji o wszelkich zmianach danych objętych wnioskiem oraz innych dotyczących planowanej inwestycji, powstałych w trakcie realizacji procedury przyłączania do sieci.
Wniosek wypełnił:
Imię

Nazwisko

Tel. kontaktowy

E-mail

Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika (pieczątka)

Czytelny podpis

Załączniki
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane urządzenia lub instalacje elektryczne (w formie kserokopii).
2. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej (1:500 ÷ 1:1000) lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci elektroenergetycznej,
ulic i obiektów budowlanych.
4. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu.

Prawne
Pani/Pana dane osobowe wymienione w niniejszym wniosku (”Dane osobowe”) przetwarzane są przez TAURON Dystrybucja S.A. z siedzibą przy ul. Jasnogórska 11, 31-358
Kraków („Administrator Danych”) w celu zawarcia i wykonania umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej („Umowa”) i mogą być udostępniane innym podmiotom
w celu wykonywania umowy oraz po wyrażeniu Pani/Pana zgody, innym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy TAURON Dystrybucja S.A. („Grupa TAURON”), w
celach promocji i przeprowadzenia badań opinii publicznej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Administratora Danych w celach promocji i prowadzenia badań opinii publicznej, w tym na
przekazywanie ich w tych samych celach podmiotom z Grupy TAURON.
Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji handlowych oraz zawiadomień związanych z wykonaniem Umowy przez
Administratora Danych i podmioty z Grupy TAURON na podany przeze mnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowany o przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002,
Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) uprawnieniach, w tym między innymi, o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich poprawiania. Podanie danych
osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie przepisów prawa (ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – tekst jednolity Dz.U. 2006, Nr 89, poz.
625, z późn. zm. oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – tekst jednolity
Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) jest niezbędne do
zawarcia i wykonania Umowy. Oświadczam również, że podałam/łem moje dane osobowe dobrowolnie.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko

Czytelny podpis
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