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……………………………………………… 

 

1. Cel złożenia wniosku: 
 

☐ - przyłączenie 

nowego obiektu 

☐ - zmiana mocy 

przyłączeniowej 

☐ - zmiana układu zasilania 

☐ - rozdział instalacji ☐ - obiekt projektowany ☐ - obiekt przyłączany na czas określony: 

 

od……………………….….. – do………………………. 

☐ - inne (proszę wpisać obok):   

2. Dane Wnioskodawcy: 
 

 

imię nazwisko/lub nazwa firmy 

 

 

adres zameldowania /lub siedziba firmy – ulica, nr domu, lokalu  

 

 

c. d. adres zameldowania lub siedziba firmy – kod pocztowy, miejscowość 

 

                      

PESEL                  NIP 

 

                         

REGON                  Numer KRS 

 

 

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zgłoszenia 

 

   

Telefon kontaktowy       Adres e-mail 
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Adres do korespondencji (proszę uzupełnić, jeżeli jest inny niż adres zameldowania/lub siedziba firmy) 

 

imię nazwisko/lub nazwa firmy 

 

 

adres zameldowania /lub siedziba firmy – ulica, nr domu, lokalu  

 

 

c. d. adres zameldowania lub siedziba firmy – kod pocztowy, miejscowość 

 

3. Dane dotyczące obiektu: 
 

3.1. Rodzaj obiektu: 

☐ - dom jednorodzinny ☐ - obiekt handlowy ☐ - gospodarstwo rolne 

☐ - lokal mieszkaniowy ☐ - zakład produkcyjny ☐ - dom letniskowy 

☐ - budynek wielolokalowy ☐ - garaż ☐ - plac budowy 

☐ - inne (proszę wpisać obok):  

 

3.2. Dane adresowe obiektu: 

 

 

nazwa obiektu 

 

 

adres obiektu – ulica, nr domu, lokalu  

 

 

c.d. adres obiektu – kod pocztowy, miejscowość 

 

 

numery działek, na których usytuowany jest obiekt 

 

4. Moc przyłączeniowa i energia: 
 

Wyszczególnienie Przyłącze 1 Przyłącze 2 

Rodzaj zasilania ☐ podstawowe ☐rezerwowe ☐ podstawowe ☐rezerwowe 

Numer PPE 1)   

Istniejąca moc przyłączeniowa 1) (kW)   
Wnioskowana moc przyłączeniowa 

(kW) 
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Łączna moc zainstalowanych 

odbiorników (kW) 
  

Roczne przewidywane 

zapotrzebowanie energii elektrycznej 

dla każdego przyłącza (MWh) 

  

Przewidywany termin rozpoczęcia 

poboru energii (rok/kwartał) 

  

1) - nie dotyczy przyłączenia nowego obiektu 

  

Minimalna moc wymagana do zapewnienia bezpieczeństwa osób i 

mienia w przypadku ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii 

elektrycznej (kW): 

 

 

 

5. Charakterystyka przyłączanych instalacji (rodzaj, ilość i moc największych 

urządzeń elektrycznych): 

 

Rodzaj urządzenia Ilość 
Moc jednostkowa 

(kW) 

Razem moc 

(kW) 

Silniki o mocy powyżej 4kW     

Ogrzewanie elektryczne    

Urządzenia do podgrzewania wody    

Kuchnie elektryczne    

Oświetlenie drogowe / punkty świetlne    

Inne odbiorniki powyżej 4kW    

 

Czy w przyłączanym obiekcie planowana jest zabudowa źródeł 

wytwórczych energii elektrycznej? 

☐ TAK ☐NIE 

 

(W przypadku zabudowy jednostek wytwórczych należy wypełnić wniosek o określenie warunków przyłączenia wytwórców 

do sieci dystrybucyjnej KGHM Polska Miedź S.A.) 

 

6. Informacje techniczne na temat zakłóceń wprowadzanych do sieci oraz 

charakterystyka obciążeń (niezbędne do określenia warunków przyłączenia): 
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7. Parametry jakościowe energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania: 

☐ 
Standardowe parametry określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 

1997 roku wraz z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi. 

☐ 
Parametry energii elektrycznej odmienne od standardów jakościowych  

(proszę poniżej określić jakie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Dodatkowe informacje lub uwagi Wnioskodawcy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

9. Załączniki do wniosku: 

 

Załączniki wymagane (obowiązkowe): 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny podmiotu do korzystania z nieruchomości, obiektu lub lokalu, 

w których będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci np. odpis z księgi wieczystej, akt 

notarialny. 

2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane 

przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich 

obiektów. 

3. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej). 

 

Załączniki dodatkowe (opcjonalne): 

☐Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu. 

☐Inne (proszę wymienić jakie)   
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10. Oświadczenia: 
 

☐ Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi 

faktycznego. KGHM Polska Miedź S.A. zastrzega sobie prawo do wystąpienia do 

Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego 

określenia warunków przyłączenia. 

☐ Oświadczam, że wszystkie osoby wymienione w niniejszym wniosku i w załącznikach do 

wniosku zapoznały się z klauzulą informacyjną dostępną na stronie 

https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo dotyczącą sposobu przetwarzania danych 

osobowych przez KGHM Polska Miedź S.A. 

 

            

 Data:   -   -      

            

           Czytelny podpis Wnioskodawcy/pełnomocnika 

https://kghm.com/pl/przetargi/klauzula-rodo

