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1 W przypadku nie w
……………………………………., dn. ………………… 

tka lub nazwa (nazwisko i imię)  
es korespondencyjny podmiotu 

Towarzystwo Inwestycyjne 
Elektrownia Wschód S.A. 

……………………………………. 

……………………………………. 

……………………………………. 

…………………………………... 

ul. Projektowa 1 
20-209 Lublin 

tel. (+48-81) 749 20 41 

WNIOSEK 

REŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

TU: ………………………………………………………………………………………….…… 

TU: 

ość:   ..………………………………………………… 

zielnica):   .…………………………………………………. 

  ………………….………………………………. 

ku (działki):  ………………………………………………….. 

tyczy (zaznaczyć odpowiednie pola): 

projektowanego 

istniejącego 

wielkości mocy przyłączeniowej 

u instalacji wewnętrznej 

owy kolizji z siecią energetyczną 

ktu (zaznaczyć odpowiednie pola): 

rstwo domowe 

nie w domu wielorodzinnym 

norodzinny 

andlowy 

rodukcyjny lub rzemieślniczy 

sługowy 

iskowy 

rstwo rolne 

owy 

nia wytwarzające energię elektryczną (wymagany załącznik) 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

any termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej: ..................................................................................... 

wanie na moc i energię: 

yłączeniowa: ............................................................................................................................................................ kW 
 moc największego odbiornika: ............................................................................................................................... kW 
na wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego: ....................................................................................................... A 
na moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń 
czaniu energii elektrycznej (dotyczy odbiorców o mocy zamówionej powyżej 300 kW): .................................. kW

ywane roczne zużycie energii elektrycznej1 .......................................................................................................... kWh 

                           
ypełnienia pozycji zostanie przyjęta wartość typowa dla danego rodzaju obiektu. 

Piotrek
Typewritten Text



V. Charakterystyka przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci: 

Napięcie znamionowe instalacji: 

Rodzaj instalacji: 

Urządzenia zasilania rezerwowego (agregaty prądotwórcze, itp.): 

Rodzaj Ilość Moc 
Uruchomienie 

(automatyczne / ręczne) 
  kW  

  kW  

  kW  

  kW  

  kW  

  kW  

  kW  

  kW  

Odbiorniki mogące wprowadzać zakłócenia do sieci zasilającej (spawarki, zgrzewarki, przepływowe podgrzewacze 
wody, urządzenia przekształtnikowe, piece łukowe, piece indukcyjne, oświetlenie wyładowcze, itp.): 

Odbiornik Ilość Moc 

  kW 

  kW 

  kW 

  kW 

  kW 

  kW 

  kW 

  kW 

VI. Wymagania odbiorcy dotyczące układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej: 

a. Taryfa: ......................................................................................................................................................................................... 

b. Inne: ............................................................................................................................................................................................. 

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

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

VII. Wymagania dotyczące parametrów jakościowych energii elektrycznej lub parametrów jej dostarczania: 

 
 

    niezawodność lub ciągłość zasilania: ........................................................................................... 
    dopuszczalna zawartość wyższych harmonicznych: .................................................................... 
    dopuszczalna asymetria napięć: ................................................................................................... 
    dopuszczalne odchylenia i wahania napięcia: .............................................................................. 
    inne: .............................................................................................................................................. 

VIII. Opis istniejącego zasilania obiektu: 

�   brak przyłącza (obiekt bez zasilania) 

�   przyłącze z sieci TIEW S.A. – nr odbiorcy: ........................................................................................................................ 

�   przyłącze na plac budowy 

�   przyłącze z sieci innego podmiotu (zasilanie licznikowe) 

�   inne: ...................................................................................................................................................................................... 

�   230 / 400 V �   15 kV �   ……………… 

�   jednofazowa �   trójfazowa  

�   standardowe �   odmienne od standardowych: 



IX. Tytuł prawny do obiektu przyłączanego do sieci: 

�  własność 

�  użytkowanie wieczyste 

�  umowa dzierżawy 

�  umowa najmu 

�  inny: ............................................................................................................................................................................................. 

X. Budowa przyłącza i budowa lub rozbudowa sieci są przewidziane w założeniach do planu zaopatrzenia  

w energię elektryczną: 

 

 

XI. Dodatkowe uwagi lub wymagania podmiotu: 

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

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

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

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

Załączniki: 

�  dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do obiektu, w którym będą użytkowane urządzenia lub instalacje 
elektryczne (w przypadku braku dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do obiektu należy złożyć poniższe oświadczenie) 

OŚWIADCZENIE 

Niniejszym oświadczam, iż przed podpisaniem umowy o przyłączenie złożę dokument potwierdzający tytuł prawny do 

korzystania z obiektu będącego przedmiotem wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej. 

............................................., dn. ..................................... ................................................................................................. 
 podpis Wnioskodawcy lub jednostki działającej w jego imieniu 

�  plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu, względem istniejącej sieci oraz 
sąsiednich obiektów budowlanych 

�  upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) 

�  dokument z Urzędu Gminy potwierdzający fakt, że projektowana sieć zasilająca obiekt znajduje się w założeniach do planu 
zaopatrzenia w energię elektryczną, opracowanego zgodnie z art. 19 Prawa Energetycznego 

�  dodatkowe informacje dotyczące urządzeń wytwarzających energię elektryczną 

�  inne: ............................................................................................................................................................................................. 

Odpowiedź na niniejszy wniosek: 

�  proszę przesłać pocztą 

�  odbiorę osobiście 

................................................................................................. 
podpis Wnioskodawcy lub jednostki działającej w jego imieniu 

W sprawach dotyczących wniosku należy się kontaktować z Działem Technicznym tel. (+48-81) 749 20 44 

                                                
2 Wymagany, (jako załącznik) dokument z właściwego Urzędu Gminy. 

�   tak2 �   nie �   nie dotyczy 



Wypełnia: data wpływu wniosku: ........................................ 

Towarzystwo Inwestycyjne 

Elektrownia Wschód S.A. nr dziennika: ....................................................... 

Wstępne określenie zakresu wymaganych prac: 

1. Urządzenia WN lub SN: 

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

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

2. Stacja transformatorowa: 

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

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

3. Urządzenia NN: 

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

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

4. Inne wymagania: 

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

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

5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: 

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

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

6. Miejsce lokalizacji rozliczeniowego układu pomiarowego: 

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

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

7. Typ układu pomiarowego: 

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

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

Termin określenia warunków: ............................................. 

Kwalifikacja odbiorcy: 

 grupa:  ........................................................ 

 grupa taryfowa: ........................................................ 

Rodzaj opłaty za przyłączenie: 

�  ryczałtowa 

�  wg rzeczywistych kosztów realizacji 

Wyliczenie opłaty za przyłączenie: ..................................................................................................................................... 

................................................................................................. 
podpis wypełniającego 

 

Warunki wydał:  .................................................................................................................................. 
 
Data wysłania warunków przyłączenia:  ........................................................................................... 

Potwierdzenie odbioru WP przez Wnioskodawcę:  ......................................................................... 
data i czytelny podpis 
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