Zakład Instalacji Elektroenergetycznych

Leszek Klak

nasz znak

63-100 Śrem ul.Witkiewicza 25

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
Z MOCĄ PRZYŁĄCZENIOWĄ DO 40 kW
1. Dane obiektu:
nazwa obiektu

ulica, osiedle, plac, nr działki, itp.

nr domu / lokalu

kod pocztowy

miejscowość

-

adres obiektu

2. Dane przyłączanego podmiotu:

imię i nazwisko /
nazwa firmy

ulica, osiedle, plac, itp.

nr domu / lokalu

kod pocztowy

adres zamieszkania /
siedziby firmy

miejscowość

-

adres do korespondencji
jeżeli inny niż
zamieszkania / siedziby

ulica, osiedle, plac, itp.

nr domu / lokalu

kod pocztowy

miejscowość

-

NIP

REGON

3. Wniosek dotyczy
obiektu projektowanego

rozdziału instalacji w obiekcie istniejącym

wzrostu mocy

inne..................................................

4. Zapotrzebowanie mocy i energii
miesiąc, rok
napięcie zasilania

kV

przewidywany termin przyłączenia

moc przyłączeniowa

kW

prognozowane roczne zużycie energii

przewidywany wzrost
mocy przyłączeniowej

kWh

nie przewiduje się

przewiduje się wzrost w

minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa
i mienia w przypadku wprowadzenia ograniczeń

roku do mocy

kW

kW
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Lp.

rodzaj odbiornika

charakter pracy

prąd rozruchu [A] napięcie [V]

Moc [kW]

1

największe odbiorniki

2

Lp.
urządzenia zasilania
rezerwowego

typ

rodzaj blokady

przeznaczenie

napięcie [V]

Moc [kW]

1
2

Lp.
urządzenia
wprowadzające zakłócenia

nazwa

napięcie [V]

ilość [szt.]

charakter zakłóceń

1
2

Wymagania Wnioskodawcy dotyczące odmiennych od standardowych parametrów dostarczanej energii elektrycznej w miejscu przyłączenia

5. Oświadczenia
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. nr 133 poz.883)
przez Zakład instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz reazlizacji
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, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe,
- wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. Zakład Instalacji Elektroenergetycznych Leszek Klak nie
ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane,
- zapoznałem się z treścią oświadczenia i poświadczam prawdziwość zamieszczonych w nim danych.

miejscowość, data

podpis sporządzającego

załączniki:

□ kopia o zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej / aktualna kopia wypisu z KRS
□ pełnomocnictwo do reprezentowania firmy (jeżeli nie wynika z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS)
□ projekt zagospodarowania działki lub terenu na którym znajduje się przyłączany obiekt
□ dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu
□ inne ..........................................................................................................................................................................................
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