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Pilkington Polska Sp. z o.o. 
ul. Portowa 24 
27 - 600 Sandomierz 

Numer wniosku ………………. 

Data wpływu …………………… 

 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
do sieci dystrybucyjnej wysokiego / niskiego * napięcia 

1. Dane wnioskodawcy: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, nazwa) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres/ siedziba) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(PESEL/REGON *) (NIP) (tel.) 

 

 

Niniejszym wnoszę o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wg niżej 
podanych parametrów: 
 
2. Wniosek dotyczy 

 - obiektu projektowanego 

 - zasilania docelowego 

 - zwiększenie poboru mocy 

 - inne ……………………………………………… 

 
 
3. Lokalizacja i rodzaj obiektu  
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(rodzaj obiektu) 

………………………………………………………………………………………………………………… 
(adres obiektu) 
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4. Energia elektryczna pobierana będzie dla potrzeb (prosimy określić charakter 
działalności)  
 

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

5. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej ....................................................kWh.  
 

6. Zapotrzebowanie mocy: 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Moc w (kW) 

Istniejąca Plac budowy Docelowa 

1. 

Moc przyłączeniowa obiektu 
- zasilanie podstawowe 

 
   

- zasilanie dodatkowe 
(rezerwowe) 

 
   

2. 
Całkowita moc 
zainstalowana 
odbiorników 

   

 

7.Informacje dotyczące charakterystyki ruchowej i eksploatacyjnej przyłączanych 
urządzeń, instalacji lub sieci (poziom napięcia, układ pracy, moce 
transformatorów).   
 

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

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

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

 

 
8.Informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia, 
instalacje i sieci wnioskodawcy oraz charakterystyka obciążeń 
 

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

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

 

9.Czy wymagane są odmienne od standardowych parametry energii elektrycznej  
i jej dostarczania:  

    TAK,    NIE  
 

W przypadku wskazania odpowiedzi tak należy dołączyć szczegółowe wymagania jako załącznik. 

 
10. Inne dane charakterystyczne dla obiektu i mające wpływ na techniczne 
warunki przyłączenia: 
a) minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia , w przypadku 

wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej ........................................ kW, 
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b) inne  

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

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

 
11. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej  

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

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, 
zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z pózn. zm.), przez 
Pilkington Polska Sp. z o. o.  w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie oraz realizacji 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przyjmuje jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania informacji 
o zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, 
uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe. 

 
ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE  

 dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, 
do którego energia elektryczna ma być dostarczana  

 plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane 
urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów  

 pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu (jeżeli 
Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika)  

 odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru 
przedsiębiorców pobrana z Centralnej Informacji KRS (dla podmiotów gospodarczych) lub informacja z 
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (dla osób fizycznych prowadzących 
działalność gospodarczą)  

Pilkington Polska Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów 
niezbędnych do prawidłowego określenia warunków przyłączenia. 

 
Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z procesem 
przyłączania drogą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………………………… 

 
 
 

 
………………………………………….                                                         ……………………………………………………… 
 

/data/                                                                                                    / podpis wnioskodawcy/ 


