
 

 

..........................., dnia ....................  

 
 

 .............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 

.............................................................................................. 
(Nazwa i adres wnioskodawcy) 

 

NIP                                  ....................................................   

REGON                          ..................................................... 

tel. kontaktowy               ..................... ............................... 

 

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu 

Oddział …..………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 
(Nazwa i adres oddziału) 

 

 

  

  

 

WNIOSEK 
o ustalenie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla obiektu o mocy 

przyłączeniowej powyżej 40 kW. 

Dotyczy*: obiektu nowoprzyłączanego, zmiany mocy przyłączeniowej, zmiany układu zasilania, zmiany 

użytkownika, inne ........................................................................................................... ........................................... 

Nazwa obiektu: ......................................................................................................................................................... 

Adres i miejsce lokalizacji przyłączanego obiektu:  

.................................................................................................................................................................................... 

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

Charakter odbioru*: stały/tymczasowy w terminie od ........................................do  …………..…..….…....……  

Tytuł  prawny wnioskodawcy do obiektu 
*
: właściciel, zarządca, najemca, dzierżawca, 

inny......................................................................................................................... .................................................... 

 

I.   CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

Stan 

istniejący 

20....  r. 

Docelowo 

w 20...   r. 

1 2 3 4 5 

1. 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

6. 

7. 

Roczne całkowite zapotrzebowanie energii elektrycznej 

Ilość żądanych przyłączy zasilających obiekt 

Moc przyłączeniowa poszczególnych przyłączy: 

Przyłącze nr 1 

Przyłącze nr 2  

Maksymalna moc przyłączeniowa (sumaryczna) pobierana 

jednocześnie na wszystkich przyłączach: 

Przewidywany poziom mocy umownej (zamawianej) na 

poszczególnych przyłączach: 

Przyłącze nr 1 

Przyłącze nr 2 

Moc zainstalowanych odbiorników 

Moc największego odbiornika (rodzaj, dane techniczne, moc) 

MWh 

Szt. 

 

kW 

kW 

            

kW 

 

            

kW 

kW 

kW 

kW 

…… 

…... 

 

…... 

…… 

            

…… 

 

            

…… 

…… 

…… 

…… 

.….. 

…... 

 

…... 

…… 

            

…… 

 

            

…… 

…… 

 …… 

…... 

 



 II. NIEZAWODNOŚĆ I CIĄGŁOŚĆ ZASILANIA 

1. Obiekt nie wymaga / wymaga* odmiennych od standardowych parametrów energii elektrycznej,          

w stosunku do określonych w stosownym Rozporządzeniu Ministra Gospodarki wydanym na podstawie 

Ustawy Prawo Energetyczne. 

2. Parametry odmienne od standardowych dotyczą:................................................................................. ....... 

................................................................................................................................................ ....................... 

3. Urządzenia zainstalowane w obiekcie, generujące zakłócenia do sieci przedsiębiorstwa sieciowego 

/rodzaj, dane techniczne, moc/:......................................................................................................... ..... ...... 

 

 

III.  INNE DANE OD WNIOSKODAWCY 

1. Wnioskowany termin przyłączenia obiektu do sieci SRK S.A. :................................................................ 

2. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia w przypadku wprowadzenia 

ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej ............................................kW. 

 

3. Dodatkowe informacje i wymagania wynikające z potrzeb wnioskodawcy .............................................. 

....................................................................................................................................................................... 

4. Oświadczam, że przedstawione w niniejszym Wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Zobowiązuję  się do bezzwłocznego przedstawienia adresatowi Wniosku informacji o wszelkich 

zmianach w planach inwestycyjnych obiektu,   powstałych w trakcie realizacji procedury przyłączania 

do sieci.  

 

5. Wniosek wypełnił /Imię i Nazwisko/: .................................................... Tel. kontaktowy: .........................  
 

 

 

....................................... 

(Podpis wnioskodawcy)   

 

 

Załączniki: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą 

używane urządzenia lub instalacje elektryczne (w formie potwierdzonej kserokopii), 

2. Wypis z  KRS , RIK lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

3. Plan zabudowy na mapie sytuacyjno - wysokościowej lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie 

obiektu względem istniejącej sieci elektroenergetycznej, ulic i obiektów budowlanych, 

4. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu, 

5. Kserokopia decyzji w sprawie nadania nr NIP, 

6. Kserokopia zaświadczenia nr REGON, 

 

 
*  niepotrzebne skreślić 


