
 

 
 

 

Wniosek  
o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o.  

urządzeń elektroenergetycznych Klienta  
V grupa przyłączeniowa

 
1. Dane Klienta: 

2. Dane do korespondencji: 

  
Imię i nazwisko (lub nazwa przedsiębiorstwa) 

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

   -      
kod pocztowy poczta 

  

3. Wniosek dotyczy: 
nowy obiekt                                     zmiana mocy  

inne: ______________________________________________ 

 

4. Rodzaj obiektu: 
lokal mieszkalny                             budynek mieszkalny  

lokal usługowy                                budynek usługowy  

lokal usługowy                                budynek usługowy  

inne: ______________________________________________ 

 

 
 

5. Wymagany układ pomiarowy: 
       jednofazowy                                   trójfazowy  

  

6. Rodzaj przyłącza: 
       napowietrzne                                  kablowe  

  

7. Moc przyłączeniowa: 

8. Przewidywany termin poboru 
energii elektrycznej: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
imię (lub nazwa firmy)  

   
nazwisko (lub nazwa firmy)  

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

   -       
kod pocztowy poczta  

                        
PESEL NIP  

                      
KRS REGON  

             
telefon e-mail  

   

  
adres obiektu: ulica, nr domu, lokalu, nr działki i obrębu 

   -      
kod pocztowy poczta 

  

    
stan obecny (kW) docelowo (kW) 

  

        
miesiąc rok 

Wymagane załączniki: 

   Tytuł prawny do korzystania z obiektu (w formie potwierdzonej 

kserokopii), w którym będą użytkowane urządzenia lub 

instalacje elektryczne 

 Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za 

zgodą POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. szkic sytuacyjny, 

określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem 

istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów budowlanych. 

 Aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest Klient (np. 

KRS, ew. działalności gospodarczej) 

 Kopia pełnomocnictwa 

 Plan orientacyjny  

 ……………………………………………………………………… 

Oświadczenie: 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku 
z realizacją procedury wydawania warunków przyłączenia przez 
POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. 

  

data czytelny podpis Klienta 
 
 
 



 

 

Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. 
ul. Krucza 24/26 
00-526 Warszawa 

 
Tel.: +48 22 522 39 00 
Faks: +48 22 395 5609 

 
KRS: 0000103233 
NIP: 587-15-40-127 

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
XII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy: 
14 494 000 zł, wpłacony w całości. 

 

Kryteria kwalifikacja kwalifikacji grup przyłączeniowych 

Grupa 
Przyłączeniowa 

Kwalifikacja 
Czas na wydanie 
warunków [dni] 

III 
podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz 

niższym niż 110 kV 
60 

IV 
podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz 
mocy przyłączeniowej większej niż 40 kW lub prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego w torze prądowym większym niż 

63 A 
30 

V 
podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz 

mocy przyłączeniowej nie większej niż 40 kW i prądzie znamionowym zabezpieczenia przedlicznikowego nie większym niż 63 A 
21 

VI 
podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci poprzez tymczasowe przyłącze, które będzie, na zasadach 

określonych w umowie, zastąpione przyłączem docelowym, lub podmioty, których urządzenia, instalacje i sieci są przyłączane do sieci na 
czas określony, lecz nie dłuższy niż rok 

21/60 

 
 
Tabela doboru zabezpieczeń przedlicznikowych w 
zależności od mocy przyłączeniowej w przypadku 
układów pomiarowych bezpośrednich: 

In zabezpieczenia 
Zakres mocy 

Zasilanie 1-fazowe Zasilanie 3-fazowe 

[A] [kW] [kW] 

2 0 - 0,4 0 - 0,7 

6 0,4 - 1,0 0,7 - 3,0 

10 1,0 - 2,0 3,0 - 6,0 

16 2,0 - 3,0 6,0 - 9,0 

20 3,0 - 4,0 9,0 - 12,0 

25 4,0 - 5,0 12,0 - 15,0 

32 5,0- 6,0 15,0 - 20,0 

40 6,0 - 7,0 22,0 - 24,0 

50 - 24,0 - 32,0 

63 - 32,0 - 40,0 

Sposób kalkulacji opłaty za przyłączenie: 
1.1. Za przyłączenie podmiotów zakwalifikowanych do IV lub V grupy 

przyłączeniowej oraz podmiotów zakwalifikowanych do VI grupy, 
przyłączonych do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, pobiera 
się opłatę która stanowi iloczyn stawki opłaty za przyłączenie zawartej w 
poniższej tabeli oraz wielkości mocy przyłączeniowej określonej w umowie o 
przyłączenie, z zastrzeżeniem pkt 1.2. 
 

Grupa przyłączeniowa 

Stawka opłaty [zł/kW] 

za przyłącze napowietrzne za przyłącze kablowe 

V 12,11 42,34 

 
1.2. W przypadku, gdy długość przyłącza przekracza 200 metrów od podmiotów 

zakwalifikowanych do IV lub V grupy przyłączeniowej oraz podmiotów 
zakwalifikowanych do VI grupy przyłączeniowej, przyłączanych do sieci o 
napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, w sytuacji gdy jest budowane 
przyłącze za każdy metr powyżej 200 metrów długości przyłącza, pobiera się 
dodatkową opłatę w wysokości: 
a) 24,70 zł – w przypadku przyłącza napowietrznego, 
b) 33,45 zł – w przypadku przyłącza kablowego. 

W przypadku mocy granicznych stosowane są zabezpieczenia z mniejszym 
prądem zabezpieczenia In. 

 
 

Poniższe dotyczy tylko osób fizycznych, do których maja zastosowanie przepisy o ochronie danych osobowych. 
 
W przypadku, gdy niniejszy dokument uzupełniany jest przez wnioskodawców mających zawarte umowy z Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o., a niniejszy dokument związany jest 
z tymi umowami lub w przypadku, gdy niniejszy dokument jest kontynuacją wniosku/żądania: 
 
W przypadku podania powyżej nowej danej osobowej/nowych danych osobowych informujemy, że jej/ich przetwarzanie będzie odbywać się w zakresie oraz w celach wskazanych 
w informacjach dotyczących przetwarzanych danych osobowych przez Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. przekazanych wraz z zawarc iem umowy z Polenergia Dystrybucja Sp. 
z o.o., w związku z umową zawartą z Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. lub z otrzymaniem przez Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. informacji o działaniu w charakterze 
pełnomocnika/osoby kontaktowej w związku z umową z Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o. Wszelkie przekazane tam informacje o prawach, danych kontaktowych administratora 
i inspektora danych osobowych, podstawie prawnej przetwarzania, odbiorcach danych, okresie przechowywania oraz dobrowolności podania danych i konsekwencjach ich 
niepodania pozostają aktualne. 
 
W przypadku, gdy niniejszy dokument uzupełniany jest przez wnioskodawców niebędących Klientami Polenergia Dystrybucja Sp. z o.o., nieposiadających Umów z Polenergia 
Dystrybucja Sp. z o.o., z którymi związany jest niniejszy dokument lub w przypadku gdy, niniejszy dokument nie jest kontynuacją wniosku/żądania: 
 
Oświadczam, że otrzymałam/otrzymałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klienta, a w przypadku podania przez Klienta lub w jego imieniu danych 
osobowych osoby fizycznej - także informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych każdej wskazanej osoby fizycznej, obejmujące m.in. przysługujące prawa, dane 
kontaktowe administratora, podstawy prawne przetwarzania, kategorie odbiorców danych, okresy przechowywania i pozostałe wymagane przez rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – tzw. RODO. 

 


