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Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61/ 856 19 99
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obs³ugi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl  

o przy³¹czenie instalacji odbiorczej do sieci
(dotyczy obiektu z moc¹ przy³¹czeniow¹ powy¿ej 40 kW)

charakter obiektu

(zak³ad produkcyjny, lokal niemieszkalny, sklep, warsztat, itp.)

adres obiektu

(miejsce dostarczania

energii elektrycznej)
kod pocztowynr domu/lok.

nr ewidencyjny

miejscowoœæulica, osiedle, plac, itp. 

miejscowoœæ dzieñ miesi¹c rok

zmiana warunków technicznych dostarczania energii elektrycznej 

nowo przy³¹czany obiekt 

inne ....................................................................................................

adres siedziby firmy

nazwa spó³ki/

/ przedsiêbiorstwa /

ulica, osiedle, plac, itp. 

          dane adresowe do

korespondencji

(wype³niæ je¿eli inny 
ni¿ adres siedziby/

kod pocztowynr domu/lok. miejscowoœæ

ulica, osiedle, plac, itp. kod pocztowynr domu/lok. miejscowoœæ

Wnioskujê o przy³¹czenie instalacji odbiorczej w ww. obiekcie, w oparciu o:

warunki przy³¹czenia

umowa o przy³¹czenie

z dnia

z dnia
numer

numer

z dnia
numer

egzemplarz 
uzgodnionego

projektu technicznego
1

instalacji odbiorczej  

Za³¹cznik:

dzieñ miesi¹c rok

dzieñ miesi¹c rok

dzieñ miesi¹c rok

     Czêœæ C - wype³nia KlientWa¿ne:
Z³o¿enie wniosku o przy³¹czenie instalacji odbiorczej do sieci nie jest podstaw¹ do rozpoczêcia œwiadczenia 
us³ugi dystrybucji energii elektrycznej przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Dla rozpoczêcia œwiadczenia us³ugi dystrybucji wymagane jest zawarcie przez Klienta umowy/umów:
- kompleksowej, zawieraj¹cej postanowienia umowy sprzeda¿y energii elektrycznej i umowy o œwiadczenie 
us³ug dystrybucji energii elektrycznej,
- o œwiadczenie us³ug dystrybucji energii elektrycznej z ENEA Operator Sp. z o.o., po wczeœniejszym zawarciu 
z wybranym sprzedawc¹ umowy sprzeda¿y energii elektrycznej. 



3          Czêœæ B - wype³nia w³aœciciel (zarz¹dca) nieruchomoœci

1 

2 niew³aœciwe skreœliæ
je¿eli koniecznoœæ opracowania projektu instalacji odbiorczej wynika z warunków przy³¹czenia lub umowy o przy³¹czenie

osoba do kontaktu 
ze strony Klienta

systemy ochrony
od pora¿eñ

rodzaj i nastawa
zabezpieczeñ Klienta

urz¹dzenia
pr¹dotwórcze

niewspó³pracuj¹ce
z sieci¹ energetyki

zawodowej

imiê i nazwisko

telefon, e-mail

podpis (imiê i nazwisko przedstawiciela Klienta)

lp. typ - przeznaczenie, rodzaj blokady napiêcie moc [kW]

1

2

wielkoœæ przek³adników
pr¹dowych

wielkoœæ przek³adników
napiêciowych

lokalizacja rozdzielni
z uk³adem pomiarowym

transformatory na napiêciu zasilania

lp.

1

2

moc
w [kVA] przek³adnia grupa po³¹czeñ uwaginapiêcie

zwarcia

urz¹dzenia kompensacyjne

nazwa napiêcie w [V] moc baterii w [kVAr] rodzaj regulacji

Oœwiadczenia Klienta:

- oœwiadczam, ¿e uzyska³em zgodê na przeprowadzenie instalacji odbiorczej przez nieruchomoœæ nie 
stanowi¹c¹ mojej w³asnoœci / Oœwiadczam, ¿e instalacja odbiorcza nie jest prowadzona przez nieruchomoœæ 
bêd¹c¹ w³asnoœci¹ strony trzeciej, 

- oœwiadczam, ¿e zg³oszona do przy³¹czenia instalacja odbiorcza zosta³a wykonana przez podmiot 
posiadaj¹cy odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje.

2 

lp.

1

2

numer telefonu
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