ZAKŁADY CHEMICZNE
“Siarkopol” TARNOBRZEG sp.z.o.o.
ul.Chemiczna 3 39-400 Tarnobrzeg

Numer wniosku

___________________

Data wpływu

___________________

Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej niskiego / średniego*) napięcia
I. DANE WNIOSKODAWCY

________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko / nazwa firmy *)

________________________________________________________________________________
Adres zamieszkania / siedziby firmy *)

___________________________________

_____________________________________

PESEL / REGON *)

NIP

Osoby upoważnione przez Odbiorcę w zakresie realizacji wniosku

________________________________________________________________________________
Imię i nazwisko

___________________________________

____________________________________

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

II. OKREŚLENIE PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU
Wniosek dotyczy
□ obiektu projektowanego
□ wzrostu mocy w obiekcie istniejącym

□ placu budowy
□ obiektu tymczasowego
□ zmiany użytkowanika w obiekcie istniejącym,

________________________________________________________________________________
Nazwa obiektu (np.budynek magazynowy, hala produkcyjna, zakład usługowy, obiekt handlowy, budynek mieszkalny, itp.)

________________________________________________________________________________
Adres obiektu (ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, gmina

________________________________________

__________________________________

Nr ewid. działek

Obręb

III.ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII
Zasilanie podstawowe
Wyszczególnienie
Stan istniejący

Plac budowy

Docelowo

Plac budowy

Docelowo

Napięcie znamionowe [kV]
Moc przyłączeniowa [kW]
Przewidywane roczne zużycie energii
elektrycznej [kWh]
Przewidywany termin rozpoczęcia
poboru energii elektrycznej
Drugie przyłącze

□ wymagane

□ niewymagane

pracuje jako

□ niezależne

□ rezerwowe

Wyszczególnienie

Stan istniejący

Napięcie znamionowe [kV]
Moc przyłączeniowa [kW]
Przewidywane roczne zużycie energii
elektrycznej [kWh]
Przewidywany termin rozpoczęcia
poboru energii elektrycznej
Własne źrdódła zasilania nie współpracujące z siecia dystrybucyjną
□ nie
□ tak _________________________________________________
podać typ i moc
*) - niepotrzebne skreślić

IV.CHARAKTERYSTYKA PRZYŁĄCZANYCH INSTALACJI
wypełniają odbiorcy o mocy większej niż 40kW (przewidywane do zainstalowanania odbiorniki energii elektrycznej)

Ilość

Rodzaj odbiornika

Moc jednostkowa
[kW]

Moc ogółem
[kW]

V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH ENERGII ELEKTRYCZNEJ LUB
PARAMETRÓW JEJ DOSTARCZANIA
□ standardowe
□ odmienne od standardowych – okreslić w załączniku
w tym: w zakresie ciągłości zasilania, dopuszczalnej zawartości wyższych harmonicznych,
dopuszczalnej asymetrii napięć, dopuszczalnych odchyleń i wahań napięcia2)

Moc minimalna wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia
ograniczeń w poborze energii elektrycznej (dotyczy odbiorcow o mocy zamówionej większej od 300 kW)

______________________ kW
Zainsatalowane lub przewidywane do zainstalowania urządzenia wprowadzające zakłócenia do sieci

□ nie

□ tak – wypełnić załącznik 3)

VI. ZAŁACZNIKI WYMAGANE
□ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejacej
sieci oraz sąsiednich obiektów.
□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu lub oświadczenie o złożeniu dokumentu
potwierdzającego tytuł prawny 4) do korzystania z obiektu.
□ Wypis z krajowego rejestru przedsiębiorców z numerem KRS (dla podmiotów gospodarczych).

□ Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospod.).
□ Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu.
VII. ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE
□ A - schemat zasialnia według stanu istniejącego (dotyczy obiektu istniejącego)

□ B - wykaz wymagań dotyczących odmiennych od standartów jakościowych obsługi odbiorców oraz parametrów
□

technicznych energii elektrycznej
C - wykaz urządzeń wprowadzających do sieci zakłócenia

Oświadczam, że:
- dane przedstawione w niniejszym wnosku odpowiadaja stanowi faktycznemu
- wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp.zo.o.
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity:
Dz.U z 2004r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy
o przyłączenie do sieci, realizacji przyłączenia, zawarcia umowy sprzedaży energii elektrycznej. Jednocześnie
zastrzegam sobie prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, dostępu do treści tych
danych oray ich uzupełniania i uaktualniania.
- wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających dane osobowe drogą pocztową.
Zakłady Chemiczne "Siarkopol" Tarnobrzeg sp.zo.o.nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

____________________________________
Czytelny podpis wnioskodawcy / pieczątka

_________________________________
Miejscowość, data

OBJAŚNIENIA
standarty jakościowe obsługi odbiorców oraz paranetry techniczne energii elektrycznej (Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007r. Dz.U. Nr 93 poz. 623 - § 38 - § 43, z późniejszymi zmianami).
2)
prosimy określić w oddzielnym załączniku wymagania dotyczące odmiennych standartów jakościowych energii elektrycznej
lub parametrów jej dostarczania.
3)
prosimy określić w oddzielnym załączniku rodzaj wprowadanych zakłóceń oraz dołączyć wykaz urządzeń wprowadzajacych
zakłócenia do sieci.
4)
pod pojęciem tytułu prawnego należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np. własność, użytkowanie
wieczyste, własnościowe prawo do lakalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa.
1)

