
Wniosek o krótkotrwałe podłączenie do sieci  
elektroenergetycznej 

Prosimy wypełniać drukowanymi literami.

Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko/Nazwa firmy

Adres zamieszkania/siedziba firmy:

Ulica Kod pocztowy Miejscowość

Tel. kontaktowy E-mail

Zwracam się z prośbą o czasowe podłączenie (np. estrady, imprezy plenerowej, cyrku)

Ulica Kod pocztowy Miejscowość

Dokładny opis miejsca podłączenia

Moc przyłączeniowa (kW) Łączna ilość godzin poboru

Data podłączenia Godzina podłączenia

Data i godzina podłączenia energii elektrycznej Data i godzina odłączenia poboru energii elektrycznej

Data odłączenia Godzina odłączenia

Miejsce podłączenia

Wniosek wypełnił

Czytelny podpis lub podpis i pieczęć osoby upoważnionejMiejscowość, data

Wymagane załączniki: 
- Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru 
- Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu 
- Szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci elektroenergetycznej, ulic i obiektów budowlanych 
- Oświadczenie o stanie technicznym instalacji odbiorczej 
  

1/1

Wypełniony i podpisany druk wraz z wymaganymi załącznikami należy wysłać droga pocztową  
lub złożyć w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta. Informacje na www.tauron-dystrybucja.pl

WPK

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

PESEL (dla osób fizycznych) NIP (dla firm)
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Zlecenie usługi dodatkowej
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