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WNIOSEK 
O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 
DLA WYTWÓRCY 

 

1. Dane Wnioskodawcy (Klienta):     
 

 

imię (lub nazwa firmy) 

 

 

 

adres zameldowania Klienta (lub siedziby firmy) - ulica, nr domu, lokalu 
 

  

kod pocztowy,          miejscowość 

 

     

                     NIP                                           REGON (podaje osoba prawna)                          Numer KRS (podaje osoba 

prawna) 

 

   

         telefon kontaktowy                                                   e-mail 

 

 

 

 

2. Adres do korespondencji: 
 

  

ulica, nr domu, lokalu 

 

  

kod pocztowy,        miejscowość 
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3. Dane obiektu przyłączonego do sieci: 
 
Wniosek dotyczy:  

 przyłączenia nowego obiektu 

 zmiany parametrów istniejącego obiektu 
 

 

nazwa obiektu (źródła) 
 

 

 nr działki, nr obrębu, gmina  

 

 

 

4. Dane techniczne przyłączanego źródła wytwórczego: 

Rodzaj źródła wytwórczego: 

 elektrownia słoneczna 

 inny:                                             . 

 
Informacje techniczne jednostki wytwórczej: 

Lp Typ jednostki wytwórczej 

Ilość 
przyłączanyc
h jednostek 
wytwórczych 

[szt] 

Moc znam. 
pojedynczej 

jednostki [kW] 

Moc pozorna 
pojedynczej 

jednostki 
[kVA] 

Zakres dopuszczalnych 

zmian obciążeń jednostek 
wytwórczych 

Moc 
minimalna 

[kW] 

Moc 
maksymalna 

[kW] 

1 
      

2 
      

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
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Określenie wielkości mocy i energii: 

Lp Wyszczególnienie Jedn. 

Przewidywane na rok 

  

1 Maksymalna roczna ilość wytworzonej energii 
elektrycznej 

MWh   

2 Maksymalna roczna ilość energii elektrycznej 
dostarczanej do sieci 

MWh   

3 

Planowana łączna moc 
jednostek 
wytwórczych 

przyłączeniowa MW   

zainstalowana MW   

osiągalna MW   

dyspozycyjna MW   

pozorna MVA   

4 Planowane 
zapotrzebowanie w 
celu pokrycia potrzeb 
własnych 

Moc MW   

Energia elektryczna MWh   

5 
Stopień 
skompensowania 
mocy biernej 

pobieranej na potrzeby 
własne 

tg y   

wprowadzanej do sieci 
dystrybucyjnej 

tg y   

6 
 

Planowany termin 
przyłączenia 
 

dd-mm-rrrr    

7 Planowany termin 
dostarczania energii 
do sieci 

dd-mm-rrrr    

8 Poziom napięcia przyłączenia kV   

 
 
1. Dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity: Dz.U. z 2014r. 
poz. 1182, z późn. zm.) przez POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. w celu określenia warunków 
przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej POLENERGIA. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo 
żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści 
tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, 

nieaktualne lub nieprawdziwe.   
 
 
 
 

 
 

 

data      czytelny podpis Klienta 
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Wymagane załączniki: 

 
• Tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia lub 

instalacje elektryczne,  

• Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości określonej we wniosku,  

• Schemat elektryczny instalacji oraz topograficzny sieci i obiektu uwzględniający długości 
linii i parametry stacji transformatorowych, wraz z proponowaną lokalizacją układów 
pomiarowych,  

• Charakterystyka mocy turbiny w funkcji prędkości wiatru – dla farm wiatrowych,  
• Aktualny odpis z Krajowego rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  
• Pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego 

imieniu.   
 

  


