
 

WZD (wz 15.06.2016) 

WNIOSEK O WYDANIE OŚWIADCZENIA O ZAPEWNIENIU DOSTAW 
ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WARUNKACH PRZYŁĄCZENIA 

OBIEKTU BUDOWLANEGO DO SIECI DYSTRYBUCYJNEJ 
 

 

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

 

 

DANE WNIOSKODAWCY 

………………………………………………………………………………………………     
(imię  i nazwisko / nazwa) 

 

................................................................................................................................... 
(miejscowość , ulica, nr domu, nr mieszkania) 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

………………………………………………………………………………………………. 
(adres do korespondencji – jeśl i inny niż powyżej) 

WNIOSEK DOTYCZY 

Zapewnienia dostaw energii elektrycznej do 
 

 

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

 

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

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

NAPIĘCIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ, DO KTÓREJ MA 
ZOSTAĆ PRZYŁĄCZONY OBIEKT 

   do sieci niskiego napięcia (do 1 kV), 

   do sieci średniego napięcia (powyżej 1 kV – poniżej 110 kV), 

   do sieci wysokiego napięcia (110 kV). 
 

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY 

Wyszczególnienie Wartość docelowa 

Moc przyłączeniowa [kW]  

 

 
INFORMACJE DODATKOWE MAJĄCE WPŁYW NA ZAPEWNIENIE DOSTAW 
 

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

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

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

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

 

 

 

WYPEŁNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A. 

….……………………………………….…………………………….               _ _-_ _-_ _ _ _ r. 
                               (NR WNIOSKU) 
                                                                                                                    DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU 

……………………………………………………………………….. 

 (NR KONTRAHENTA) 

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

DATA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU 

…………………….………………………………………………….. 
Podpis pracownika stwierdzającego kompletność  Wniosku 

 
ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE: 
− plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, 

w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, 
względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów 

− pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do 
występowania w jego imieniu (jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany 
przez pełnomocnika) 

PGE DYSTRYBUCJA S.A. zastrzega sobie prawo żądania od wnioskodawcy 
przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do prawidłowego określenia 
zapewnienia dostaw.  

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
zawartych w niniejszym wniosku, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 
1997o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135  z późn. zm.), 
przez PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Garbarska 21a, 20-340 
Lublin w celu wydania oświadczenia o zapewnieniu dostaw energii elektrycznej 
oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci dystrybucyjnej. 
Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o 
zakresie przetwarzania swoich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych 
danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, 
nieaktualne, nieprawdziwe.  
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia 
wniosku – dotyczy osób fizycznych 
Podmiot wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z procesem 
przyłączania drogą elektroniczną na wskazany we wniosku e-mail. 

 

Potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku. 
 
 

 
 

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

INSTRTUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU. 

Wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami. Pola z szarym tłem 
wypełnia PGE Dystrybucja S.A. 

DANE WNIOSKODAWCY: 

należy podać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy. Wskazać adres 
zameldowania lub adres siedziby oraz adres korespondencyjny. Dla podmiotów 
prawnych prosimy podać NIP oraz REGON natomiast dla osób fizycznych 
PESEL. Dla ułatwienia kontaktu prosimy o podanie nr telefonu i adres e-mail. 

WNIOSEK DOTYCZY: 

należy podać nazwę obiektu oraz jego lokalizację wskazując adres i nr 
działki, na której będzie się znajdował. 

NAPIĘCIE SIECI DYSTRYBUCYJNEJ, DO KTÓREJ MA ZOSTAĆ 
PRZYŁĄCZONY OBIEKT: 

należy zaznaczyć „X” w odpowiedniej kratce. 

ZAPOTRZEBOWANIE MOCY: 

w kolumnie „Wartość docelowa”, należy podać docelową moc przyłączeniową  
czynną w kW. 

INFORMACJE DODATKOWE MAJĄCE WPŁYW NA ZAPEWNIENIE 
DOSTAW: 

należy podać inne informacje istotne dla Wnioskodawcy mogące mieć wpływ 
na zapewnienie dostaw. 

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE: 

należy załączyć obligatoryjnie enumeratywnie wymieniony pierwszy 
załącznik, drugi jeśli jest niezbędny. 

 


