
WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW 
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 

DLA ODBIORCY 

Fieldon Investments sp. z o.o. 
Gryf sp.k. 

Pl. Małachowskiego 2 
00-066 Warszawa 

 

Do wypełnienia przez:  

Fieldon Investments sp. z o.o. Gryf sp.k. 
Nr wniosku:___________ 

Data złożenia wniosku: _ _-_ _- _ _ _ _  

Data kompletności wniosku: _ _-_ _- _ _ _ _  
 

Dane Wnioskodawcy 

Nazwa Firmy / Imię i Nazwisko Wnioskodawcy 

Miejscowość: Kod Pocztowy: Ul. 

Pesel/NIP: 

REGON: 

Numer KRS: 

 

Adres do korespodencji 
Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko Wnioskodawcy: 

Miejscowość: Kod Pocztowy: Ul. 

Dane osoby upoważnionej 

do kontaktu: 

 

Telefon:  

Adres e-mail:  

 

Dane lokalizacyjne 
Rodzaj Obiektu 

Gmina: Miejscowość: Ul. 

Numery działek, na których zlokalizowany będzie obiekt przyłączany do sieci 

 
Informacje o sposobie zasilania 

Rodzaj obiektu: 

□ Zasilania docelowe (stałe) 

□ Zasilanie docelowe wykorzystywane w pierwszym etapie dla potrzeb placu budowy 

□ Zasilania placu budowy na czas określony od ................................. do ............................. 

□ Zasilanie tymczasowe na okres ........................ 

 
Cel Wystąpienia 

□ przyłączenie nowego obiektu          □ rozdział instalacji        □ zwiększenie mocy przyłączeniowej 

Rodzaj przyłączenia:   
□ kablowe          □ napowietrzne 

Planowany termin rozpoczęcia prac wykonania instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie 
.......................................................................................................................................................... 

Przewidywany termin rozpoczecia dostarczenia/poboru energii elektrycznej 
.......................................................................................................................................................... 



Określenie mocy przyłaczeniowej (z dokładnością do 1 kW), przewidywane roczne zużycie energii 

elektrycznej, przewidywany termin rozpoczecia poboru energii elektrycznej 

 Nr ewidencyjny Moc wnioskowana 

kW 

Moc istniejąca kW 

Zasilanie podstawowe    

Zasilanie rezerwowe    

Roczne przewidywane 

zapotrzebowanie na energię 

   

 

Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczenia 
□ standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z 

późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi 

□ odmienne od standardów jakościowych parametry energii elektrycznej lub parametry jej 

dostarczania 

 

Określić jakie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załączniki do wniosku: 
 

1. Tytuł prawny do korzystania z nieruchomości wymienionej w „danych lokalizacyjnych” 

wynikający z: 

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

 

2. Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem 

istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów. 

3. Warunki zabudowy, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru na 

którym znajduje się przyłączana instalacja. 

 
 
 
 
 

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

Podpis wnioskodawcy 

 


