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Błonie – Pass dnia……………... 

Dane wnioskodawcy: 

………………………… 

………………………… 

Niniejszym wnoszę o określenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej inwestycji wg 

niżej podanych parametrów: 

 

1. Lokalizacja i rodzaj obiektu  
 

.................................................................................................................................................................... 

 

2. Energia elektryczna pobierana będzie dla potrzeb (określić charakter działalności)  
 

.................................................................................................................................................................... 

 

3. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej ...................................kWh.  

 

4. Zapotrzebowanie mocy i charakter odbiorników: 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Moc w (kW) 

Istniejąca Plac budowy Docelowa 

1. 

Moc przyłączeniowa obiektu 

- zasilanie podstawowe 

 
   

- zasilanie rezerwowe 

 
   

2. 
Całkowita moc 

zainstalowana 

odbiorników 

   

Dodatkowe informacje na temat odbiorników energii: 

1. 
Moc i sposób podłączenia 

największego odbiornika 
 

2. Ogrzewanie   

3. Odbiorniki zakłócające  
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5.Informacje dotyczące charakterystyki ruchowej i eksploatacyjnej przyłączanych 

urządzeń, instalacji lub sieci (poziom napięcia, układ pracy, moce transformatorów).   
 

.................................................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................................................... 
 

6.Informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia, 

instalacje i sieci wnioskodawcy oraz charakterystyka obciążeń 
 

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

 

.................................................................................................................................................................... 

 

7.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. 

8. 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, 

b) inne .................................................................................................................................................. 

 

9. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej ................................. 
 

Do odbioru technicznych warunków przyłączenia upoważniam 

.................................................................................................................................................................... 

 

W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących sposobu wypełnienia niniejszego wniosku należy 

się skontaktować z …………………......................................................................................................... 
 
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 2015 r. poz. 2135 z pózn. zm.), przez Błonie Pass 

Strefa Przemysłowa Leszek Mirkowicz 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. 

 

 

 

 

 

/ podpis wnioskodawcy/ 
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Objaśnienia 

 
1. Należy podać miejscowość, ulicę numer lub numer działki oraz charakter obiektu / np. 

masarnia, piekarnia, budynek mieszkalny, hala magazynowa, itd. 

2. Przewidywane roczne zużycie energii dla obiektów, o których mowa w punkcie 2 należy  

      obliczyć mnożąc moc przyłączeniową przez przewidywany dobowy czas jej pobierania i 

      przez 365 dni lub mnożąc moc przyłączeniową przez średni miesięczny czas jej pobierania 

      i przez 12 miesięcy. 

3. Odbiorniki zakłócające to odbiorniki wprowadzające nadmierne odchylenia napięcia, wahania  

      napięcia wyższe harmoniczne, takie jak: spawarka, zgrzewarka, wtryskarka, trak, grzałka  

      przepływowa, duże zespoły lamp wyładowczych lub komputerów itp., 

4. Standardy jakościowe energii elektrycznej przyjęto zgodnie z § 38 Rozporządzenia Ministra 

Gospodarki z dnia 04.05.2007 r w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemu elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623 z dnia 29.05.2007 r.). 
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