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WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH 
KLIENTA DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 

GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA: IV, V, VI do 1 kV 
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami: 

 

DANE KLIENTA 
……..…………………………………………………………………… 

Imię i Nazwisko Klienta (lub nazwa firmy) 

……..…………………………………………………………………… 
adres zamieszkania Klienta (lub siedziba firmy) miejscowość, ulica, nr domu, nr mieszkania 

……..…………………………………………………………………… 
kod pocztowy, poczta 

……..…………………… …………………………………. 
telefon telefon komórkowy 

 
 

……..…………………… …………………………………. 
PESEL lub nr paszportu e-mail 

 
 

……..…………………… …………………………………. 
NIP REGON 

 
 

……..…………………………………………………………………… 
adres do korespondencji – jeżeli inny niż powyżej 

 
 

WNIOSEK DOTYCZY: 
Przyłączenia nowego obiektu 

□ - plac budowy □ - zasilania docelowego 
Zmiana technicznych parametrów przyłączenia dla istniejących odbiorców 

□ - rozdział instalacji □ - zwiększenie poboru mocy 

□ - zmiana przyłącza z 1 na 3 fazowe 

□ - inne ……………..……………………….………………………………………... 
(nazwa obiektu) 

 
……………………………………………………………………………………………………. 

 
……..…………………………………………………………………………………………...... 

adres obiektu przyłączanego: miejscowość, gmina nr domu, nr mieszkania, nr ew. działki 

RODZAJ OBIEKTU 

□ - budynek jednorodzinny □ – budynek wielolokalowy 

□ - firma □ – lokal użytkowy 

□ – inny ..………………………………………………………….................................... 

SPOSÓB ZASILANIA 

□ - jednofazowy □ – trójfazowy 

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII 
 

Wyszczególnienie Istniejąca Plac budowy Docelowa 

Moc przyłączeniowa 
zasilanie 
podstawowe (KW) 

   

Moc przyłączeniowa 
zasilanie rezerwowe 
(KW) 

   

Przewidywane 
roczne zużycie 
energii (kWh) 

   

Przewidywany 
termin poboru 
energii elektrycznej 

  

 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW JAKOŚCIOWYCH 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETRÓW JEJ DOSTARCZANIA 

□ - standardowe 

□ - odmienne od standardowych 

□ - urządzenie prądotwórcze 
 

...………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA I EKS- 
PLOATACYJNA PRZYŁĄCZONYCH URZĄDEŃ, INSTALACJI LUB SIECI 

(wypełniają  wnioskodawcy z mocą powyżej 40 kW) 

...………………………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………………………………………………… 
INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WPROWADZANYCH ZAKŁÓCEŃ 
PRZEZ URZĄDZENIA W PRZYŁĄCZANYM OBIEKCIE, CHARAKTERYSTYKA 
OBCIĄŻEŃ.  

(wypełniają  wnioskodawcy z mocą powyżej 40 kW) 

...…………………………………………………………………………………………….. 
 

…………………………………………..…………………………………………………... 
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZENIA PRZESYŁAĆ ZA 
POŚREDNICTWEM 

□ - poczta, na adres: 
………………………………………………………………………………………………. 

□ - poczta elektroniczna e-mail na adres: 
………………………………………………….………………………………………....... 
Dokumenty przyłączeniowe: 
 

□ - deklaruję odebrać osobiście 

□ - proszę wysłać pocztą na adres do korespondencji 
 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE 

□ - tytuł prawny do wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do 
którego energia  elektryczna ma  być dostarczona, 

□ - plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, 
względem istniejącej sieci dystrybucyjnej, 

□ – pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do 
występowania w jego imieniu 

□ - aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest Klient (np. ew. 
działalności gospodarczej, KRS) oraz odpisy NIP i REGON 

□ - bilans mocy dla budynków wielolokalowych 
 
ZEUP S.A. zastrzega sobie prawo żądania od Klienta przedłożenia 
dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowego określenia 
warunków przyłączenia.  
Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych zawartych we 
wniosku dla potrzeb ZEUP S.A. w celu realizacji procesu przyłączenia. 
Potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku 

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

WYPEŁNIA ZEUP S.A 
 

……..……………………                              ……………………. 
                   Nr wniosku                                                                 data złożenia wniosku 
 

……..……………………                               …..………………. 
        Nr Klienta w systemie   data kompletności wniosku


