Wniosek o określenie warunków przyłączenia
do sieci energetycznych dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie z mocą przyłączenia nie większą niż 40 kW

miejscowość

dzień

miesiąc

rok
wypełnia pracownik PKP Energetyka

numer

Adres Rejonu
Dystrybucji PKP
Energetyka S.A.

(dla osób indywidualnych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, nr telefonu, PESEL dla podmiotów gospodarczych: pełna nazwa firmy, siedziba i adres firmy, nr telefonu,
NIP)

Wnioskodawca
PESEL

NIP

Nr tel.

Adres do
korespondencji
(należy wypełnić jeżeli inny niż
wskazany powyżej )

I. DANE DOTYCZĄCE LOKALU / OBIEKTU
nazwa obiektu

ulica, osiedle, plac, nr działki oraz obręb itp.

adres lokalu / obiektu
miejscowość

kod pocztowy

gmina

rodzaj obiektu
mieszkanie

dom jednorodzinny

gospodarstwo rolne

domek rekreacyjny

obiekt handlowy

plac budowy

zakład produkcyjny/ rzemieślniczy

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

II. WNIOSEK DOTYCZY*
rozdziału instalacji w
obiekcie istniejącym

przyłączenie nowego obiektu

wzrostu mocy w obiekcie
istniejącym

inne
III. CHARAKTER PRZYŁĄCZENIA
stały

tymczasowy

IV. DANE TECHNICZNE ZASILANIA I NIEZAWODNOŚĆ

www.pkpenergetyka.pl

a) Dane techniczne zasilania :

Obiekt :

nr PPE (dla obiektów przyłączonych) ………..………………

jest obecnie przyłączony do sieci;
nie jest obecnie przyłączony do sieci

Wnioskowana moc przyłączeniowa :

…………...…….. kW

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej :
Napięcie :

…………………

kV

Ilość stref czasowych do rozliczenia energii :

Istniejąca moc przyłączeniowa

………………………. kW

………………………………… kWh
jednofazowe

trójfazowe

jedna

dwie

trzy

1

b) Niezawodność i ciągłość zasilania

Obiekt :

nie wymaga
wymaga

odmiennych od standardowych parametrów energii elektrycznej, w stosunku do określonych w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007, Nr 93, poz. 623) wydanym na podstawie Ustawy Prawo Energetyczne

Parametry odmienne dotyczą :

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

Urządzenia zainstalowane w obiekcie, generujące zakłócenia do sieci elektroenergetycznej (rodzaj, dane techniczne i moc urządzeń
generujących zakłócenia do sieci elektroenergetycznej - o ile występuje )

V. PRZEWIDYWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
plac budowy

docelowo

VI. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz
usytuowanie sąsiednich obiektów.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny1 do korzystania z obiektu.
3. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana
z Centralnej Informacji KRS (dla podmiotów gospodarczych).
4. Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą).
VII. ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE
wykaz przewidywanych lub istniejących zastępczych źródeł zasilania niewspółpracujących z siecią energetyki
zawodowej (moc i przeznaczenie )
wykaz wymagań dotyczących odmiennych od standardowych parametrów jakościowych energii elektrycznej
lub parametrów jej dostarczania
dodatkowe wymagania wynikające z potrzeb Wnioskodawcy2
pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu
Informacja na temat przetwarzania danych osobowych:
1.Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest PKP Energetyka S.A. z siedzibą: ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa. Z PKP Energetyka można się
skontaktować poprzez: adres e-mail: daneosobowe@pkpenergetyka.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej.

2.W PKP Energetyka S.A. został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych
osobowych poprzez e-mail: iodo@pkpenergetyka.pl.

3.Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z rozpatrzeniem i realizacją wniosku, a w sytuacji zawarcia umowy na potrzeby jej realizacji oraz dochodzenia
ewentualnych roszczeń z niej wynikających.

4.W przypadku Wnioskodawców - osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub wspólników Spółek cywilnych - podstawą prawną przetwarzania

ich danych wynikającą z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest:
a. podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz na potrzeby jej realizacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
b. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych przepisami prawa energetycznego;
c. prawnie uzasadniony interes PKP Energetyka S.A., o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z realizacją niniejszego wniosku oraz umowy w sytuacji jej zawarcia.
5.Podstawą prawną przetwarzania danych osób wskazanych do kontaktu we wniosku, innych niż osoby, o których mowa w pkt 4, jest prawnie uzasadniony interes PKP
Energetyka, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z realizacją wniosku oraz wykonania postanowień umowy w sytuacji jej zawarcia.
6.Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, w tym Urzędowi Regulacji Energetyki w razie niezasadności
ekonomiczno-technicznej przyłączenia. Dane będą przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PKP Energetyka S.A. w tym m.in.:
obsługującym systemy informatyczne, prowadzącym obsługę finansowo-księgową, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji, realizującym audyty; przy czym takie
podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PKP Energetyka S.A. i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami.
7.Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszego wniosku, a po jej zakończeniu przez czas określony przepisami prawa energetycznego. W sytuacji zawarcia umowy
dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
8.Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku
przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes, o którym mowa w ust. 4 lit. c oraz 5 powyżej.
9.W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PKP Energetyka S.A. lub z inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2 powyżej).
10.Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11.Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie i realizacja niniejszego wniosku.
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osoba do kontaktu ze strony Wnioskodawcy: imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail

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

czytelny podpis i pieczęć Wnioskodawcy

………………………………………………

OBJAŚNIENIA

*

właściwe zaznaczyć

1 pod pojęciem tytuł prawny należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie,
własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa.
2 należy określić w oddzielnym załączniku wymagania dotyczące odmiennych od standardowych parametry jakościowe energii elektrycznej
lub parametry jej dostarczania.
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