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WNIOSEK 
O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  

 dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci DALMOR S.A. 
GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA: IV, V, VI do 1 kV  

 
1. DANE WNIOSKODAWCY  

           
 
Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy  

       
 Adres  

     
 PESEL(podaje osoba fizyczna)  

   
 NIP  

       
 REGON (podaje osoba prawna)  

   
 Numer KRS (podaje osoba prawna)  

  
2. DANE OBIEKTU  

      
 Nazwa i typ obiektu  

 Adres i miejsce poboru 
  

3. WNIOSEK DOTYCZY  

□ obiektu projektowanego 

□ obiektu przyłączanego na czas określony: od ______________  do ______________ 

□ obiektu istniejącego (aktualna moc przyłączeniowa _________ kW, nr umowy ________________)                        

□ rozdziału instalacji      □ zmiany mocy    □ zmiany sposobu zasilania bez zmiany mocy przyłączeniowej 

□ inne _____________________________________________________________________________ 

Typ instalacji:    □ jednofazowa        □ trójfazowa 

Rodzaj przyłącza: kablowe 

4. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII  

Moc przyłączeniowa ____________ kW    

Przewidywany wzrost mocy przyłączeniowej: 

□ nie przewiduje się      □ przewiduje się w                     roku do mocy przyłączeniowej                   kW 

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej ___________ kWh 

Numer wniosku (wypełnia DALMOR SA) Miejscowość  Data (dzień, miesiąc, rok)  



Przewidywany termin wykonania instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie i rozpoczęcia dostarczania 

energii elektrycznej: ____________  

                  Data 

5. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE  

- plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem          
istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów; 

- dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości,           
w którym będą używane urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne należące do Wnioskodawcy; 

- wypis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 

6. ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE  

□ pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu 

□ wykaz źródeł zasilania rezerwowego (np. agregat prądotwórczy, UPS) 

□ inne _____________________________________________________________________________ 

7. DODATKOWE UWAGI WNIOSKODAWCY  

 
 
 

DALMOR S.A. zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w zakresie 
niezbędnym do prawidłowego określenia warunków przyłączenia.  
 
 

OŚWIADCZENIE 

1) Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi faktycznemu. 
2) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz. 926,    
z późn. zm.), przez DALMOR SA w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 
oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, ze mam prawo 
żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, 
uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. 

3) Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. 
DALMOR SA nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane. 

4) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania warunki przyłączenia nie zostaną 
określone. 

 
 
 

 
  

…………………………………………………………  
        Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy  

  


