Wniosek o określenie warunków przyłączenia dla odbiorców energii
elektrycznej wnioskujących o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
P.P.U. „STOREM" Sp. z o.o.
(Proszę o uzupełnienie wniosku drukowanymi literami)

Data wpływu do P.P.U. „STOREM" Sp. z o.o.:

1. Oznaczenie Wnioskodawcy:

Imię

Nazwisko

Pesel

Nazwa Firmy

NIP

REGON

Adres zameldowania/Adres siedziby firmy*

Kod pocztowy

Ulica

Poczta

Nr domu/Nr administracyjny

Adres korespondencyjny: Jak wyżej
Kod pocztowy

Ulica

Miejscowość

Nr lokalu

Numer telefonu



Poczta

Miejscowość

Nr domu Nr administracyjny

Nr lokalu

Numer telefonu

Dane kontaktowe
Numer telefonu

Adres e-mail

FAX

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie warunków przyłączenia i Umowy o przyłączenie do sieci /
pełnomocnik:
Imię

Nazwisko

Nazwa Firmy ( w przypadku osób prawnych)

Kod pocztowy

Ulica

Poczta

Miejscowość

Nr domu

Nr lokalu

2. Określenie przyłączanego obiektu

Określić obiekt

Adres :
Gmina

Kod pocztowy

*niepotrzebne skreślić

Miejscowość

Ulica

Nr administracyjny obiektu / Numery działek
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Numer telefonu

3. Charakter odbioru i rodzaj działalności

 stały  czasowy na okres
podać liczbę miesięcy

plac budowy  oświetlenie ulic
 socjalno-bytowy  działalność usługowa/produkcyjna*
 inne
4. Cel wystąpienia

przyłączenie nowego obiektu  zwiększenie mocy przyłączeniowej
 zmiana układu zasilania  rozdziała instalacji

5. Określenie mocy przyłączeniowej dla każdego miejsca dostarczania (z dokładnością do 1 kW),
przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej, przewidywany termin rozpoczęcia poboru
energii elektrycznej
Poziom napięcia
[kV]

Przewidywana taryfa rozliczeniowa
Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej
kwartał i rok

Zasilanie podstawowe
Nr ewidencyjny/kontrahenta/PPE1

moc istniejąca [kW]2

moc wnioskowana [kW]

Nr ewidencyjny/kontrahenta/PPE1

moc istniejąca [kW]2

moc wnioskowana [kW]

Zasilanie rezerwowe
Roczne przewidywane zapotrzebowanie energii
energia [kWh]

Moc zainstalowanych odbiorników do 1 [kV]
[kWh]

Moc zainstalowanych odbiorników powyżej 1 [kV]
[kWh]

Moc największego odbiornika/nazwa, napiecie znamionowe/ilość faz itp.

Informacje techniczne dotyczące wprowadzanych zakłóceń przez urządzenia wnioskodawcy oraz
charakterystyka obciążeń, niezbędne do określenia warunków przyłączenia :

1
2

Należy podać numer identyfikacyjny z faktury. Nie dotyczy przyłączenia nowego obiektu
Należy podać wielkość mocy przyłączeniowej istniejącej z umowy. Dotyczy zwiększenia mocy przyłączeniowej

*niepotrzebne skreślić
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6. Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania

 – standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku
(tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 625) z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi

 – odmienne od standardów jakościowych parametry energii elektrycznej lub parametry jej dostarczania
Określić jakie, np. czas dopuszczalnej przerwy:

7. Przewidywane do zainstalowania w przyłączanym obiekcie źródła energii elektrycznej
Podać typ i moc (np. panel słoneczny, generator spalinowy):

8. Odbiór warunków przyłączenia

 – osobiście
 – proszę o przesłanie warunków przyłączenia na wskazany adres korespondencyjny

9. Zawarcie umowy o przyłączenie

 – w terminie do 30 dni od daty otrzymania Warunków przyłączenia wraz z projektem umowy
o przyłączenie

 – w terminie ważności Warunków przyłączenia na podstawie odrębnego Wniosku o zawarcie / zmianę
umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej

10. Dodatkowe informacje lub uwagi wnioskodawcy
Oświadczam, że
10.1 dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu,
10.2 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926, z późn.
zm.), przez P.P.U. „STOREM" Sp. z o.o. w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy
o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. 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,

*niepotrzebne skreślić
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10.3 wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową.
P.P.U. „STOREM" Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

Załączniki do wniosku
1. Dokument stwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
2. Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej
sieci oraz sąsiednich obiektów.
3. Kopia umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług dystrybucji.
4. Inne (wymienić jakie)

Data

*niepotrzebne skreślić

czytelny podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika
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