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Energetyka Wagon Sp. z o.o.  
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wysocka  52 
Tel: 62 595 39 94 
Faks: 62 595 35 28 
e-mail:  kontakt@energetyka-wagon.pl 
www.energetyka-wagon.pl 

 

 
Wniosek o zawarcie umowy dla Odbiorców zakwalifikow anych do II, III, IV lub VI (powy żej 

40kW) grupy przył ączeniowej  

A1 - Dane PPE - wypełnia Odbiorca  

Zamówienie 
związane 
jest  z: 
 

Adres PPE    

 

 

 Przeznaczenie   
 obiektu 
 
 Nazwa  
i nr tytułu  
prawnego 
 
 
A2 - Dane Zamawiaj ącego/Odbiorcy - wypełnia Zamawiający/Odbiorca                                            

 
 
Dane osobowe                              
 (dotyczy osób fizycznych/ 
 
przedsiębiorców-osób 
 fizycznych / wspólników 
 spółki cywilnej) 
 

 
 
 
 

Nazwa  / dotyczy 
podmiotów 
gospodarczych  
 
 
 
 

Reprezentant/    
Pełnomocnik     
 
 
Adres 
zamieszkania/ 
Siedziba firmy 

 

Adres do 
korespondencji 

  

 

Dane do 
kontaktu       

  

 
 

 nowym przyłączeniem PPE  zmianą parametrów dostaw do PPE  zmianą Odbiorcy w PPE 

      (prosimy zaznaczyć jedną z możliwości znakiem "X") 

   

Ulica 

 

Nr domu                        

 

Nr lokalu 
   -      

miejscowość 

 

       kod pocztowy                                                       poczta 

 

np. działalność produkcyjna, handlowo-usługowa lub gospodarstwo domowe, domek letniskowy, garaż,  itp. 

     -     

 
z dnia 

dzień 

- 

Miesiąc                      rok 

np.  umowa cywilno prawna (najem, dzierżawa, użyczenie), akt własności, 
decyzja administracyjna 

    

1      

 Imię i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego 

    -    -   -               

         NIP                                         PESEL 

2    

 Imię i nazwisko Seria i nr dowodu osobistego 

 
   -    -   -               

                                   NIP                                                                                         PESEL 
   -    -   -   

NIP 

 

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

 

REGON 

     

Imię i nazwisko/stanowisko                 Seria i nr dowodu osobistego PESEL 

    

Ulica 
 

        Nr domu                        Nr lokalu 

   -      

Miejscowość 
 

           Kod pocztowy                                                            Poczta 

    

Ulica 
 

       Nr domu                        Nr lokalu 

    -      

                               Miejscowość                                                          Kod pocztowy                                                            Poczta 

  

adres e-mail numery telefonów kontaktowych 
  

adres e-mail 

 

numery telefonów kontaktowych 
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A3 - Parametry Zamawianej Usługi  - wypełnia Odbiorca  
 

Okres obowiązywania 
umowy                                                               
 
 

Deklarowana roczna 
wielkość zużycia  
energii elektrycznej                 
 

   kV   

Wybrana grupa taryfowa  Napięcie znamionowe   Wnioskowana moc umowna dla 
przyłącza nr 1 (PT9) 

      

     Wnioskowana moc umowna dla 
przyłącza nr 2 (PT10) 

      

     Wartość mocy bezpiecznej 
 

 
 
Wybrany okres rozliczeniowy zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego: 
 

okres  miesięczny 

Sprzedawca energii elektrycznej (podmiot, odpowiedz ialny za sprzeda ż energii elektrycznej 

    Nazwa 
Sprzedawcy   

    
                                           

    
 ulica                                     

Adres 
siedziby 
Sprzedawcy 

                                        -       
                                miejscowość                                                                                        kod pocztowy 

Sprzedawca rezerwowy energii elektrycznej (podmiot,  odpowiedzialny za sprzeda ż energii elektrycznej w przypadku utraty ww. 
Sprzedawcy): 

    
Nazwa 
Sprzedawcy 

rezerwowego       
                                           

    
 ulica                                     

Adres 
siedziby 
Sprzedawcy 

rezerwowego 
                                        -       

                             miejscowość                           kod pocztowy 
      
                         
 

A4 - Parametry Techniczne -  Wypełnia Odbiorca w przypadku, gdy urządzenia pomiarowo - rozliczeniowe są jego 
własnością  

Transformatory na napi ęciu zasilania: 

 

Odbiorniki przył ączone do sieci: 

 

 
 
 
 
 
 
 

 *  na czas  nieokreślony  *  na czas  określony   -   -     

 * - odpowiednie zaznaczyć   dzień  miesiąc  rok 

 kWh 

Lp. Moc Przekładnia Grupa połączeń Napięcie zwarcia 
Straty w żelazie 

∆PFe 
Straty w miedzi ∆PCu 

- [kVA] - - [%] [W] [W] 

       

       

Lp. Nazwa i typ odbiornika Napięcie Moc znamionowa Sposób uruchamiania 

- - [kV] [kW] - 
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Układy pomiarowo-rozliczeniowe w stanie zewn ętrznym nienaruszonym: 

 

 

Przekładniki prądowe 
 

Przekładniki napięciowe 

Faza Typ Przekładnia Nr Klasa Własność  Faza Typ Przekładnia Nr Klasa Własność 

R       R      

S       S      

T       T      
 

Urządzenia kompensacyjne: 

Lp Nazwa urządzenia 
Napięcie 

 [kV] 

Moc 
znamionowa 

 [kVar] 
Rodzaj regulacji 

     
     
     

 

Urządzenia pr ądotwórcze nie współpracuj ące z sieci ą energetyki zawodowej: 

Lp Nazwa urządzenia 
Napięcie 

 [kV] 

Moc 
znamionowa 

 [kVar] 
    
    
    

 

Transmisja danych: 

 
Droga transmisji (GSM, 

PSTN, inne) 
Częstość transmisji 

Miejsce przekazywania / 
otrzymywania danych 

Uwagi 

podstawowa     

rezerwowa     
 

Wykaz urz ądzeń zbieraj ących / transmituj ących 

 Nr urządzenia 
Nazwa 

urządzenia 
Producent Adres IP / nr tel 

Szybkość 
transmisji (b/s) 

Uwagi 

podstawowa       

rezerwowa       

 

A5 - Informacje dodatkowe -  Wypełnia Odbiorca  

W przypadku modernizacji b ądź przebudowy układu pomiarowego do niniejszego formu larza zamówienia usługi dystrybucji energii 
elektrycznej nale ży doł ączyć "schemat jednokreskowy układu zasilania" – zał ącznik 
 

   

czytelny podpis Odbiorcy  podpis/pieczątka właściciela/administratora budynku 

 

informacje dodatkowe 
 

Oświadczam, że instalacja elektryczna w budynku/lokalu wykonana jest przez osoby posiadające uprawnienia do budowy i pomiarów instalacji 
elektrycznej, zgodnie  z obowiązującymi przepisami i normami. Instalacja spełnia warunki dla załączenia pod napięcie. Instalacja elektryczna nie 
jest podłączona do innych instalacji odbiorczych do których odbiorca nie ma tytułu prawnego.  
Przyłączenie  instalacji nie narusza praw osób trzecich. 
Wyrażam zgodę na zamontowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej. Za powyższe oświadczenie biorę całkowitą 
odpowiedzialność.   
Pomiary ochrony  przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej zostaną wykonane po przyłączaniu do sieci. Protokoły z pomiarów zostaną 
dołączone do dokumentacji budowlanej obiektu. 
 

Licznik energii czynnej 
Typ / Model / Numer Mnożna 

Wskaźnik mocy 
maksymalnej 

Mnożna Klasa Własność 

      

      

      

Licznik energii biernej 
indukcyjnej 

Typ / Model / Numer 
Mnożna Klasa Własność  

Licznik energii biernej 
pojemnościowej 

Mnożna Klasa Własność 
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czytelny podpis Odbiorcy  podpis i pieczątka pracownika przyjmującego wniosek 

 

            
miejscowość  dzień  miesiąc  rok 

Przy składaniu niniejszego Wniosku należy okazać: 
1. Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych, będących stroną Umowy oraz osób reprezentujących stronę Umowy). 
2. Tytuł prawny do lokalu / obiektu np. umowa cywilno prawna (najem, dzierżawa, użyczenie), akt własności, decyzja administracyjna. 
3. Oświadczenie o wskazaniach licznika energii elektrycznej- (przy istniejącym układzie pomiarowo-rozliczeniowym). 
4. Wypis z ewidencji,/rejestru (np. KRS, EDG), NIP, REGON (dla podmiotów gospodarczych). 


