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W-2 (wz 15.06.2016) 

WNIOSEK O OKRE�LENIE WARUNKÓW PRZYŁ�CZENIA 
DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ �REDNIEGO I WYSOKIEGO NAPI�CIA 

GRUPA PRZYŁ�CZENIOWA: II, III, VI powy�ej 1 kV 
 

�

PGE Dystrybucja S.A. 
Oddział ………………………………………… 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
tel.:………… e-mail:……………….………….. 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

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

……………………………………………………………………………………………… 
(imi�  i nazwisko / nazwa) 

 

................................................................................................................................... 
(miejscowo�� , ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

…………………………………………………………………………………..…………. 
(kod pocztowy, poczta) 

 

…………………………………………                  …...………………………………….. 
                                        (telefon)                                                                    (telefon komórkowy)                       
 

 

……………………….……………….                   ……………………………………..... 
                                       (PESEL)                                                                               (email) 
 

 

………………………………………..                   ………………………………………. 
                                         (NIP)                                                                                 (REGON) 
 
 

 

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

………………………………………………………………………………………………. 
(adres do korespondencji – je�l i inny ni� powy�ej) 

 

WNIOSEK DOTYCZY 

Przył�czenia nowego obiektu 

   placu budowy 

   zasilania docelowego 
Zmiana technicznych parametrów przył�czania dla istniej�cych odbiorców  

   zwi�kszenie poboru mocy 

   inne ………………………………………………………..…………………… 
 

 

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

 

……………………………………………………………………………………...………. 
(nazwa obiektu) 

 

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

…………………………………………………………………..………………….………. 
(adres obiektu: miejscowo�� , gmina, ulica, nr domu, nr mieszkania, nr działki) 

RODZAJ OBIEKTU 

   zakład produkcyjny    budynek handlowy 

   zakład usługowy    budynek magazynowy 

   inny ..………………………………………………………………………….. 
 

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII 

Wyszczególnienie Istniej�ca Plac budowy  Docelowa 

Moc przył�czeniowa                          
zasilanie podstawowe [kW]    

Moc przył�czeniowa                            
zasilanie rezerwowe [kW]    

Przewidywane roczne                                
zu�ycie energii [kWh]    

Przewidywany termin                            
poboru energii elektrycznej 

�
  

 

 

 

WYPEŁNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A. 

….……………………………………….…………………………….               _ _-_ _-_ _ _ _ r. 
                               (NR WNIOSKU) 
                                                                                                                    DATA ZŁO�ENIA WNIOSKU 

……………………………………………………………………….. 

 (NR KONTRAHENTA) 

_ _-_ _-_ _ _ _ r. 

DATA KOMPLETNO�CI WNIOSKU 

…………………….………………………………………………….. 
Podpis pracownika stwierdzaj�cego kompletno��  Wniosku 

WYMAGANIA DOTYCZ�CE PARAMETRÓW JAKO�CIOWYCH ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ LUB PARAMETRÓW JEJ DOSTARCZANIA 

   standardowe 

   odmienne od standardowych 
 
………………………………………………………………………………………..….… 
 
……………………………………….……………………………………………………… 
MINIMALNA MOC WYMAGANA DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZE	STWA OSÓB 
I MIENIA W PRZYPADKU WPROWADZENIA OGRANICZE	 W DOSTARCZANIU 
I POBORZE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ……………… kW 
 

PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA RUCHOWA I EKS-
PLOATACYJNA PRZYŁ�CZANYCH URZ�DZE	, INSTALACJI LUB SIECI 
 

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

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

………………………………………………..………………………….….……..……….. 
INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZ�CE WPROWADZANYCH ZAKŁÓCE	 
PRZEZ URZ�DZENIA MAJ�CE ZNAJDOWA
 SI� W PRZYŁ�CZANYM 
OBIEKCIE, CHARAKTERYSTYKA OBCI��E	 
 

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

…………………………………………………………………………………….…..……. 
INFORMACJE DODATKOWE MAJ�CE WPŁYW NA WARUNKI PRZYŁ�CZENIA 
 

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

………………………………………………………………………………………….……. 
ZAŁ�CZNIKI WYMAGANE 
− dokument potwierdzaj�cy tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania 

z nieruchomo�ci, obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma by� 
dostarczana 

− plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okre�laj�cy usytuowanie obiektu, w którym 
b�d� u�ywane przył�czane urz�dzenia, instalacje lub sieci, wzgl�dem 
istniej�cej sieci oraz usytuowanie s�siednich obiektów 

− pełnomocnictwo dla osób upowa�nionych przez Wnioskodawc� do 
wyst�powania w jego imieniu (je�eli Wnioskodawca jest reprezentowany prze z 
pełnomocnika) 

− odpis z Krajowego Rejestru S�dowego lub informacja odpowiadaj�ca odpisowi 
aktualnemu z rejestru przedsi�biorców pobrana z Centralnej Informacji KRS 
(dla podmiotów gospodarczych) 

− informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno�ci Gospodarczej 
(CEIDG) (dla osób fizycznych prowadz�cych działalno�� gospodarcz�) 

PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega sobie prawo ��dania od wnioskodawcy 
przedło�enia dodatkowych dokumentów niezb�dnych do prawidłowego okre�lenia 
warunków przył�czenia.  

 
O�wiadczam, �e wyra�am zgod� na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustaw� z dnia 29 sierpnia 1997 
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135  z pó�n. zm.), przez 
PGE Dystrybucja S.A. z siedzib� w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w celu 
okre�lenia warunków przył�czenia, zawarcia umowy o przył�czenie oraz realizacji 
przył�czenia do sieci elektroenergetycznej. Przyjmuj� jednocze�nie do wiadomo�ci, 
�e mam prawo ��dania informacji o zakresie przetwarzania swoich danych 
osobowych, prawo dost�pu do tre�ci tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia 
i sprostowania danych, gdy s� niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia  
wniosku - dotyczy osób fizycznych 
Podmiot wyra�a zgod� na przesyłanie informacji zwi�zanych z procesem 
przył�czania drog� elektroniczn� na wskazany we wniosku e-mail. 

 

Potwierdzam zgodno�� danych zawartych we wniosku 
 
 
 
 
 

……………………………………...........                         _ _ - _ _ - _ _ _ _ r.     
              CZYTELNY PODPIS WNIOSKODAWCY 

 



PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzib� w Lublinie , 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsi�biorców prowadzonego przez S�d Rejonowy Lublin-
Wschód w Lublinie z siedzib� w �widniku, VI Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 729 424 160 zł w 
pełni opłacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl 

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

Wniosek dotyczy podmiotów przył�czanych do sieci o napi�ciu powy�ej 1 kV zakwalifikowanych do ni�ej wymienionych grup 
przył�czeniowych: 

    II     przył�czanych bezpo�rednio do sieci o napi�ciu znamionowym 110 kV, 

    III    przył�czanych bezpo�rednio do sieci o napi�ciu znamionowym wy�szym od 1 kV oraz ni�szym od 110 kV, 

    VI   przył�czanych bezpo�rednio do sieci o napi�ciu znamionowym wy�szym od 1 kV, poprzez tymczasowe przył�cze, 
które b�dzie na zasadach okre�lonych w umowie zast�pione przył�czem docelowym, lub podmioty, których 
urz�dzenia, instalacje lub sieci s� przył�czane do sieci na czas okre�lony, lecz nie dłu�szy ni� 1 rok. 

Wniosek nale�y wypełni� czytelnie drukowanymi literami. Pola z szarym tłem wypełnia PGE Dystrybucja S.A.  

DANE WNIOSKODAWCY 

Nale�y poda� imi� i nazwisko lub nazw� wnioskodawcy. Wskaza� adres 
zameldowania lub adres siedziby oraz adres korespondencyjny. Dla 
podmiotów prawnych prosimy poda� NIP oraz REGON natomiast dla 
osób fizycznych PESEL. Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie nr 
telefonu i adres e-mail. 

WNIOSEK DOTYCZY 

Dla podmiotów nie posiadaj�cych przył�cza nale�y zaznaczy� „X” w 
odpowiedniej kratce lub kratkach: 
• placu budowy je�eli planowane jest zasilanie placu budowy, 
• zasilania docelowego je�eli wniosek dotyczy zasilania docelowego 

obiektu. 
Podmioty posiadaj�ce przył�cze przył�czone do sieci PGE Dystrybucja 
S.A. zaznaczaj� „X” w odpowiednich kratkach: 
• zwi�kszenie mocy je�eli wnioskodawca wnioskuje o zwi�kszenie 

mocy dla obiektu istniej�cego lub rozbudowywanego, 
• inne nale�y zaznaczy�, gdy �aden z powy�szych wyborów nie jest 

adekwatny do celu zło�enia wniosku. 
Poni�ej nale�y poda� nazw� obiektu oraz jego lokalizacj� wskazuj�c 
adres i nr działki gruntu, na której obiekt si� znajduje lub b�dzie si� 
znajdował. 

RODZAJ OBIEKTU 

Nale�y zaznaczy� „X” w odpowiedniej kratce: 
• zakład produkcyjny, obiekty przemysłowe, 
• zakład usługowy, obiekty usługowe, 
• budynek handlowy, supermarkety i inne obiekty handlowe, 
• budynek magazynowy, centra logistyczne itp. 
• Inny w przypadku, gdy �aden z powy�szych rodzajów nie odpowiada 

obiektowi, którego wniosek dotyczy (nale�y poda� własny rodzaj 
obiektu np. o�wietlenie uliczne itp.) 

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII 

W kolumnie „Docelowa”, nale�y poda�: 
• docelow� moc przył�czeniow� czynn� zasilania podstawowego  

w kW, 
• moc przył�czeniow� czynna zasilania rezerwowego (je�li wymagane) 

w kW, 
• przewidywane roczne zu�ycie energii elektrycznej w kWh, 
• przewidywany termin rozpocz�cia poboru energii elektrycznej. 
Je�eli wnioskodawca wnioskuje jednocze�nie o przył�czenie placu 
budowy nale�y dodatkowo wypełni� kolumn�: „Plac budowy”. 
W przypadku, gdy obiekt posiada istniej�ce zasilanie w energi� 
elektryczn� nale�y wypełni� kolumn� „Istniej�ca” podaj�c informacje 
zgodne z obowi�zuj�c� umow�. 

WYMAGANIA DOTYCZ�CE PARAMETRÓW 
JAKO�CIOWYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB 
PARAMETRÓW JEJ DOSTARCZANIA 

Nale�y zaznaczy� „X” w kratce: 
• standardowe je�eli wniosek dotyczy przył�czenia obiektu 

wymagaj�cego standardowych parametrów jako�ciowych energii 
elektrycznej lub parametrów jej dostarczania w rozumieniu 
aktualnego, wydanego przez ministra wła�ciwego dla spraw 
gospodarki na podstawie art. 9 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. 
Prawo Energetyczne (tj. Dz. U. z 2006 r. nr 89, poz. 625, 
pó�niejszymi zmianami) rozporz�dzenia w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 

• odmienne od standardowych je�eli wnioskodawca posiada 
wymagania odmienne od wskazanych w ww. rozporz�dzeniu, ró�nice 
opisa� w wierszach poni�ej, w sytuacji braku wystarczaj�cej ilo�ci 
miejsca, na odr�bnej kartce stanowi�cej zał�cznik do wniosku. 

MINIMALNA MOC WYMAGANA DLA ZAPEWNIENIA 
BEZPIECZE�STWA DLA OSÓB I MIENIA 
W PRZYPADKU WPROWADZENIA OGRANICZE� 
W DOSTARCZANIU I POBORZE ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ 

Nale�y poda� minimaln� warto�� mocy w kW jaka musi by� 
dostarczana niezale�nie od wprowadzanych ogranicze. 

PARAMETRY TECHNICZNE, CHARAKTERYSTYKA 
RUCHOWA I EKSPLOATACYJNA PRZYŁ�CZANYCH 
URZ�DZE� INSTALACJI LUB SIECI 

Nale�y poda� informacje z zakresu wskazanego w nagłówku sekcji 
mog�ce mie� wpływ na sposób okre�lenia warunków przył�czenia do 
sieci elektroenergetycznej. 

INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZ�CE WPRO-
WADZANYCH DO SIECI ZAKŁÓCE� PRZEZ 
URZ�DZENIA MAJ�CE ZNAJDOWA� SI� W PRZY- 
Ł�CZANYM OBIEKCIE CHARAKTERYSTYKA 
RUCHOWA 

Nale�y poda� informacje z zakresu wskazanego w nagłówku sekcji 
mog�ce mie� wpływ na sposób okre�lenia warunków przył�czenia do 
sieci elektroenergetycznej. 

INFORMACJE DODATKOWE MAJ�CE WPŁYW NA 
WARUNKI PRZYŁ�CZENIA 

Nale�y poda� inne informacje istotne dla wnioskodawcy mog�ce mie� 
wpływ na warunki przył�czenia np. proponowane miejsce lokalizacji 
układu pomiarowego, preferowany rodzaj przył�cza, itp. 

ZAŁ�CZNIKI WYMAGANE 

 
Nale�y zał�czy� obligatoryjnie enumeratywnie wyliczone dwa pierwsze 
zał�czniki, pozostałe je�li s� niezb�dne do procedowania Wniosku. 

 
 

 


