Instrukcja wypełnienia wniosku o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
ad pkt. 2. Za tytuł prawny do korzystania z obiektu lub nieruchomości należy uznać:
a) aktualne zaświadczenie wydane przez wydział ksiąg wieczystych właściwego miejscowo sądu rejonowego, z którego
będzie wynikało że Wnioskodawca jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości,
b) akt notarialny stwierdzający ustanowienie prawa własności lub wieczystego użytkowania na rzecz Wnioskodawcy.
W przypadku, gdy z dokumentów wymienionych w punkcie a lub b, wynika iż Wnioskodawca jest współwłaścicielem
nieruchomości konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli nieruchomości,
c) akt notarialny stwierdzający iż Wnioskodawca jest użytkownikiem nieruchomości,
d) akt notarialny lub wyrok sądu ustanawiający na rzecz Wnioskodawcy służebność osobistą mieszkania
w danym lokalu lub obiekcie,
e) decyzja administracyjna ustanawiająca na rzecz Wnioskodawcy trwały zarząd nieruchomością. W tym przypadku
potrzebna jest zgoda właściciela nieruchomości tj. jednostki samorządu terytorialnego, lub Skarbu Państwa, z którymi
to podmiotami w przyszłości zawierana będzie umowa o przyłączenie,
f) akt notarialny lub decyzja zarządu spółdzielni mieszkaniowej stwierdzająca na rzecz Wnioskodawcy własnościowe
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego lub prawo do domu
jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. W tym przypadku niezbędna jest zgoda właściwej spółdzielni
mieszkaniowej,
g) decyzja administracyjna o przydziale danego lokalu mieszkalnego na rzecz Wnioskodawcy. W tym przypadku
niezbędna jest zgoda zarządcy nieruchomości,
h) umowa cywilno - prawna najmu, dzierżawy, użyczenia zawarta między Wnioskodawcą a właścicielem nieruchomości
(forma aktu notarialnego nie jest wymagana). W tym przypadku niezbędna jest zgoda właściciela nieruchomości.
Wymienione dokumenty w pkt. od a do h mogą być składane w formie kserokopii poświadczonej przez pracownika
TIEW SA.
Zgody właścicieli lub współwłaścicieli nieruchomości powinny być składane w oryginale.
Jeżeli tytuł prawny do obiektu nie uległ zmianie, a Podmiot Przyłączany pobiera energię elektryczną na podstawie ważnej
umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych, nie ma konieczności podawania informacji
zawartych w pkt.2 wniosku.
ad pkt. 5. Moc przyłączeniową dla odbiorców grupy taryfowej IV, V należy określić na podstawie poniższej tabeli:
Prąd znamionowy
zabezpieczenia
przedlicznikowego
[A]
6
10
16
20
25
32
35
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400

Moc przyłączeniowa wynikająca z zastosowanego
zabezpieczenia
w układzie 1 faz.
w układzie 3 faz.
[kW]
[kW]
1
3
2
6
3
9
4
11
5
14
nie stosuje się
18
20
-װ22
-װ28
-װ35
-װ49
-װ61
-װ76
-װ98
-װ122
-װ153
-װ193
-װ245
-װ-

UWAGI: 1. W przypadku gdy energia elektryczna będzie pobierana z kilku przyłączy (złączy), wielkość
mocy przyłączeniowej należy określić jako sumę mocy określonych dla każdego przyłącza
(złącza).
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2. Dla odbiorców kwalifikowanych w przyszłości w rozliczeniach za energię i moc elektryczną do
grup taryfowych C2x (z kontrolą poboru mocy), moc przyłączeniową należy przyjmować
zgodnie z deklaracją Podmiotu Przyłączanego a w przypadku braku takiej deklaracji zgodnie
z powyższą tabelą.
ad pkt. 8. Wymagania odmienne od standardów jakościowych parametrów energii elektrycznej mogą dotyczyć:
niezawodności lub ciągłości zasilania,
dopuszczalnej zawartości wyższych harmonicznych,
dopuszczalnej asymetrii napięć,
dopuszczalnego odchylenia i wahania napięcia.
ad pkt. 11. Podana we wniosku wielkość przewidywanego rocznego zużycia energii elektrycznej oraz
przewidywana grupa taryfowa - stanowią również podstawę do określenia ekonomicznych warunków
dostarczania energii (art. 7 ustawy Prawo Energetyczne Dz. U. Nr 54 poz.348 z późn. zm.). Przy braku
określenia we wniosku grupy taryfowej do dalszych postępowań przyjęta zostanie grupa taryfowa C11,
B11
ad pkt. 13. Do mocy przyłączeniowej 61 kW (bezpiecznik 100 A) może być stosowany bezpośredni pomiar energii
elektrycznej w tym wysokoamperowe liczniki (zamiast przekładników prądowych) o prądzie znamionowym 50,
75, 100 A.

ad pkt. 14. Wypełnia Podmiot Przyłączany, któremu niezbędne jest zasilanie dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi
i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej np. dla
szpitala, zakładu produkcji tworzyw sztucznych, zakładu hodowli drobiu. Wówczas zasilanie obiektu
realizowane jest poprzez budowę dodatkowego przyłącza zasilanego np. z innej stacji transformatorowej lub
zastosowania instalacji dodatkowego zasilania (np. z agregatu prądotwórczego). Koszty tego zasilania
Podmiot Przyłączany pokrywa zgodnie z Taryfą dla energii elektrycznej Towarzystwa Energetycznego
Elektrownia Wschód SA.
ad pkt. 16. Np. proponowane przez Wnioskodawcę miejsce rozgraniczenia własności urządzeń,
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