
  

  

 

 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  

ENERGETYKA RAKÓW Sp. z o.o. (ER)  ŹRÓDŁA WYTWÓRCZEGO NA NAPIĘCIU 

NIE WYŻSZYM NIŻ 1KV               POWYŻEJ 1KV 

  (Zaznaczyć właściwe)  

 
Wniosek wypełnij czytelnie pismem drukowanym. Wniosek nieprawidłowo, nieczytelnie wypełniony lub/i wniosek niekompletny (brak  wymaganych załączników) będzie 
zwracany Wnioskodawcy celem uzupełnienia bez rozpatrzenia. Wniosek oraz załączniki winny być dostarczone w języku polskim; w przypadku braku dopuszcza się złożenie 
obcojęzycznego oryginału wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.  

  

1. DANE WNIOSKODAWCY – PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO     

    Rodzaj podmiotu przyłączanego:  

          Klient indywidualny Klient biznesowy 

 

     Nazwisko i imię lub nazwa Wnioskodawcy           Numer NIP 

                                                   
 
Ulica     Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy 

   
 

Poczta        Miejscowość 
 

 
 

Telefon kontaktowy        Adres e-mail 

   
 
Pełnomocnik: 
 

     Nazwisko i imię lub nazwa Pełnomocnika          Numer NIP 

                                                   
 
Ulica     Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy 

   
 

Poczta        Miejscowość 
 

 
 

Telefon kontaktowy        Adres e-mail 

   
 
Adres korespondencyjny:  
 

             Wnioskodawcy         Pełnomocnika                             Inny:  …………………………………………………….…………………………………… 
 

2. DANE JEDNOSTKI WYTWÓRCZEJ WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z SIECIĄ ER 

           

 Lokalizacja: 
 

 Nazwa obiektu (źródła)       Numer działki/obręb  
 
 
 Kod pocztowy Miejscowość Numer lokalu Gmina 

 
 

Typ źródła energii (elektrownia):                   
 

 Fotowoltaiczna  Wodna Gazowa  Inna        

       

Moc przyłączeniowa w miejscu dostarczenia energii do sieci [kW]   

    

  

 

 

 

 

 



3. TYP JEDNOSTKI WYTWÓRCZEJ 

Lp. Typ jednostki wytwórczej 

Liczba 
przyłączonych 

jednostek 
wytwórczych 

Moc znamionowa 
poszczególnych 

jednostek 
wytwórczych dla 

danego typu 
jednostki 

wytwórczej 

Moc pozorna 
poszczególnych 

jednostek 
wytwórczych dla 

danego typu 
jednostki 

wytwórczej 

Zakres dopuszczalnych 
zmian obciążeń jednostek 
wytwórczych lub ich grup 

  

[szt.] [kW] [kVA] [kW] [kW] 

1.      

2.      

3.      

4.      

4.  PLANOWANA PRODUKCJA MOCY I ENERGII ORAZ ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC I ENERGIĘ W CELU POKRYCIA POTRZEB WŁANYCH   
 

Lp. Wyszczególnienie Jedn. 
Planowane na lata (miesiąc/rok) Docelowo 

        /         r.         /         r.         /         r.         /         r. 

1. 
Maksymalna roczna ilość wytworzonej energii 

elektrycznej 
MWh 

    

2. 
Maksymalna roczna ilość energii elektrycznej 

dostarczonej do ESV 
MWh     

3. 
 

Planowana łączna 
moc jednostek 
wytwórczych 

Zainstalowana kW     

Osiągalna kW     

Dyspozycyjna kW     

Pozorna kVA     

4. 

Zapotrzebowanie na 
moc w celu pokrycia 
potrzeb własnych z 

sieci ESV 

Moc kW     

Energia elektryczna MWh 
    

5. 
Stopień 

skompensowania 
mocy biernej 

Związanej z odbiorem 
energii elektrycznej 
czynnej na potrzeby 

własne wytwórcy 

tg  

    

Związanej z 
wyprowadzeniem 
wyprodukowanej 

energii elektrycznej do 
sieci 

tg  

    

6. 
Planowany termin wykonania instalacji 

wytwórczej 
Miesiąc

/rok 
 

7. 
Przewidywany termin rozpoczęcia po raz 

pierwszy dostarczania energii elektrycznej 
Miesiąc

/rok 
 

5. INFORMACJE DODATKOWE 
 

Zainstalowane lub przewidywane do zainstalowania źródła energii elektrycznej nie współpracujące z siecią energetyki  
zawodowej: 
 
 Agregat prądotwórczy Punkt ładowania pojazdów Magazyn energii elektrycznej 

 UPS Nie występują Inne 

 

Zainstalowane lub przewidywane do zainstalowania urządzenia wprowadzające zakłócenia do sieci:  
 

                  Nie 

 Tak – prosimy w dodatkowym załączniku do niniejszego wniosku podać informacje techniczne, dotyczące   
 wprowadzanych zakłóceń przez urządzenia Wnioskodawcy oraz charakterystykę obciążeń, niezbędne  

do określenia warunków przyłączenia 
 

Wymagania dotyczące standardowych parametrów technicznych energii elektrycznej lub parametrów dostarczania:  

         Standardowe**               

 Odmienne o standardowych - prosimy w dodatkowym załączniku do niniejszego wniosku określić wymagania  
 odmienne od standardowych 
 

 ** Standardowe parametry techniczne energii elektrycznej oraz parametry jej dostarczania określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia  
10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi. 
 
 
 

moc 
minimalna 

moc 
maksymalna 



 

 

Dodatkowe wymagania wynikające z potrzeb Wnioskodawcy:  
 (m. in. Parametry techniczne układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej) 

                  

 

 

 

 

 

 

6.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

 Załączniki wymagane:  

a) Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu: 
 

      Prawa własności           Prawo współwłasności                   Użytkownika                  Użytkowania wieczystego 
 

                        Najmu                                      Dzierżawy                 Inne 

 

b) Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci.  
 Dla farm wiatrowych szkic sytuacyjny określający usytuowanie poszczególnych jednostek wytwórczych względem istniejącej sieci  
 
c) Planowany elektryczny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający schemat stacji elektroenergetycznej źródła (dotyczy II i III gr.  
 przyłączeniowej) oraz długości i typy linii elektroenergetycznych zasilających źródło.  
 
d) W przypadku Wnioskodawcy ubiegającego się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV (z  
 wyłączeniem mikroinstalacji) - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku braku  
 takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona  
 wymagana na podstawie przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu  
 zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinny potwierdzać 
 dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie  
 warunków przyłączenia. 
  
e) Dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna  
 przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych i  
 przekształtników DC/AC.  
 
f) Dokumenty powinny być dostarczone w oryginale lub w postaci kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem (przez organ  
 wydający lub notarialnie). 
 

Załączniki opcjonalne: 

  

 Wypis z krajowego rejestru sądowego (obowiązkowe dla podmiotów gospodarczych).  

 Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (obowiązkowe dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 

 Kopia dokumentu wykazującego uprawnienie Pełnomocnika do występowania w imieniu Wnioskodawcy.  

 Inne:  

 

 

7.  OŚWIADCZENIA 

 

 Oświadczam, że: 

 

1. Dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu, 

2. Zapoznałem się z Informacją w zakresie danych osobowych Klientów spółki Energetyka Raków (dostępną w Biurze Obsługi  

Klienta oraz na stronie internetowej https://www.esv.pl/fileadmin/user_upload/rodo/klauzula_RODO_2022_ER.pdf oraz wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych będące konsekwencją złożenia niniejszego wniosku. 

 

 

                                                                                                                                  

                          (miejscowość)                          (dzień)            (miesiąc)                  (rok)                                        Czytelny podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika                               

                                                                                                                                                                           

       

 

https://www.esv.pl/fileadmin/user_upload/rodo/klauzula_RODO_2022_ER.pdf

