Wniosek
O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
GET EnTra Sp. z o.o URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH KLIENTA
1. Dane Klienta:
imię (lub nazwa firmy)
nazwisko (lub nazwa firmy)
adres zameldowania Klienta (lub siedziby firmy) - ulica, nr domu, lokalu
kod pocztowy, miejscowość
telefon kontaktowy
PESEL
NIP
REGON (podaje osoba prawna)
Numer KRS (podaje osoba prawna)

2. Adres do korespondencji:
ulica, nr domu, lokalu
kod pocztowy, miejscowość
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3. Dane obiektu:
nazwa obiektu
adres obiektu: ulica, nr domu, lokalu
kod pocztowy, miejscowość
charakter i przeznaczenie obiektu
4. Rodzaj obiektu:

□mieszkanie w budynku wielorodzinnym
□zakład produkcyjny/usługowy
□obiekt handlowy
□osiedle mieszkaniowe
□dom jednorodzinny
□gospodarstwo rolne
□budynek wielolokalowy
□dom letniskowy
□plac budowy
□inne
5. Wniosek dotyczy

□obiektu projektowanego
□obiektu przyłączanego na czas określony: od ……………… do …………………
□ obiektu istniejącego
□rozdziału instalacji
□ zmiany mocy
□ zmiany sposobu zasilania bez zmiany mocy przyłączeniowej
□inne
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Typ instalacji:

□jednofazowa □trójfazowa
Rodzaj przyłącza:

□napowietrzne □kablowe
6. Moc przyłączeniowa i energia:
Stan obecny:
Docelowo:
Przewidywany wzrost mocy przyłączeniowej:

□nie przewiduje się

□przewiduje się w

Przewidywane zużycie energii elektrycznej

……….roku do mocy przyłączeniowej ………… KW

…………………….. kWh

Przewidywany termin wykonania instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie
i rozpoczęcie poboru energii elektrycznej:

7. Wymagany układ pomiarowy:

□1-fazowy □3-fazowy
8. Urządzenia prądotwórcze:

□tak □nie
9. Informacje o urządzeniach prądotwórczych:
Rodzaj i typ urządzenia

ilość

[sztuk] Moc [KW]

Uruchomienie ręczne/automatyczne

10. Informacje na temat zakłóceń wprowadzanych do sieci:
Rodzaj urządzenia

Nap.
ilość
Znam. [kV] [sztuk]

Moc [KW]

Charakter wprowadzanych zakłóceń
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11. Wnioskowany poziom napięcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej:

□średnie napięcie

□niskie napięcie

12. Minimalna moc wymagana do zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w
przypadku ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej(dot.
Odbiorców przyłączonych do sieci pow. 1kV).
Moc w kW:

13. Dodatkowe uwagi wnioskodawcy:

14. Załączniki

□Tytuł prawny do korzystania z obiektu (w formie potwierdzonej kserokopii),
w którym będą użytkowane urządzenia lub instalacje elektryczne.

□Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą GET EnTra Sp. z o.o szkic
sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich
obiektów budowlanych.

□Aktualny odpis z rejestru, do którego wpisany jest Klient (np. KRS, ew. działalności gospodarczej)
□Kopia pełnomocnictwa
□Plan orientacyjny

data

czytelny podpis Klienta
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