o przy³¹czenie instalacji odbiorczej do sieci
(dotyczy obiektu z moc¹ przy³¹czeniow¹ do 40 kW)

ps-do
miejscowoœæ

dzieñ

miesi¹c

rok

nr kontrahenta

nowo przy³¹czany obiekt
zmiana warunków technicznych dostarczania energii elektrycznej
inne ....................................................................................................
adres obiektu
(miejsce dostarczania
energii elektrycznej)
ulica, osiedle, plac, itp.

nr domu/lok.

kod pocztowy

miejscowoœæ

charakter obiektu
(gospodarstwo domowe, lokal niemieszkalny, sklep, warsztat, plac budowy, itp.)

imiê i nazwisko /
/ nazwa firmy /

miejsce zamieszkania /
/ adres siedziby firmy

dane adresowe do
korespondencji
(wype³niæ je¿eli inny
ni¿ adres siedziby/
/ zamieszkania)

ulica, osiedle, plac, itp.

nr domu/lok.

kod pocztowy

miejscowoœæ

ulica, osiedle, plac, itp.

nr domu/lok.

kod pocztowy

miejscowoœæ

numer telefonu

Wnioskujê o przy³¹czenie instalacji odbiorczej w ww. obiekcie, w oparciu o:

z dnia

warunki przy³¹czenia
numer
umowa o przy³¹czenie

dzieñ

miesi¹c

rok

dzieñ

miesi¹c

rok

dzieñ

miesi¹c

rok

dzieñ

miesi¹c

rok

z dnia
numer

Za³¹cznik:
egzemplarz
uzgodnionego
projektu technicznego
1
instalacji odbiorczej

kopia decyzji pozwolenia
na budowê / zg³oszenia
robót budowlanych
(dotyczy przy³¹czenia
obiektów w budowie)

z dnia
numer

z dnia
numer

Szanowny Kliencie, masz pytania?
Udzielimy odpowiedzi:
- telefonicznie - Call Center 61/ 850 40 00
- elektronicznie - e-mail: kontakt@operator.enea.pl
- w siedzibach Biur Obs³ugi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

Oœwiadczenia Wnioskodawcy

Oœwiadczam, ¿e uzyska³em zgodê na przeprowadzenie instalacji odbiorczej przez nieruchomoœæ nie stanowi¹c¹ mojej w³asnoœci /
/ Oœwiadczam, ¿e instalacja odbiorcza nie jest prowadzona przez nieruchomoœæ bêd¹c¹ w³asnoœci¹ strony trzeciej.2

Oœwiadczam, ¿e instalacja elektryczna i ochronna w powy¿szym obiekcie (od miejsca granicy stron - w³asnoœci urz¹dzeñ) zosta³a
wykonana i sprawdzona zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i nadaje siê do za³¹czenia pod napiêcie, za co przyjmujê
ca³kowit¹ odpowiedzialnoœæ.
Oœwiadczam jednoczeœnie, i¿ posiadam protoko³y z badañ instalacji elektrycznej obiektu.

Oœwiadczam, ¿e dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadaj¹ stanowi faktycznemu.

Oœwiadczam, ¿e wniosek dotyczy obiektu, dla którego nie by³o wymagane uzyskanie pozwolenia na budowê
lub z³o¿enie zg³oszenia robót budowlanych 3

miejscowoœæ

dzieñ

miesi¹c

rok

podpis i pieczêæ Wnioskodawcy

Informacje dodatkowe

Informujemy, ¿e administratorem danych osobowych podanych we wniosku jest ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzib¹ w Poznaniu
przy ul. Strzeszyñskiej 58. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) w celu przy³¹czenia instalacji odbiorczej do sieci oraz
w celach archiwalnych. Pani/Pana dane osobowe mog¹ byæ udostêpniane innym podmiotom w celu realizacji procesu przy³¹czenia
instalacji odbiorczej do sieci. Ka¿da osoba ma prawo dostêpu do treœci swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku.

Informujemy, ¿e z³o¿enie wniosku o przy³¹czenie instalacji odbiorczej do sieci nie jest podstaw¹ do rozpoczêcia
œwiadczenia us³ugi dystrybucji energii elektrycznej przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Dla rozpoczêcia œwiadczenia us³ugi dystrybucji wymagane jest:
- zawarcie umowy kompleksowej, zawieraj¹cej postanowienia umowy sprzeda¿y energii elektrycznej i umowy o œwiadczenie
us³ug dystrybucji energii elektrycznej lub
- zawarcie umowy o œwiadczenie us³ug dystrybucji energii elektrycznej z ENEA Operator Sp. z o.o., zg³oszenie zawartej umowy
sprzeda¿y energii elektrycznej z wybranym sprzedawc¹ i jej pozytywna weryfikacja przez ENEA Operator Sp. z o.o.

1
2
3

je¿eli koniecznoœæ opracowania projektu instalacji odbiorczej wynika z warunków przy³¹czenia lub umowy o przy³¹czenie
niew³aœciwe skreœliæ
skreœliæ w przypadku za³¹czenia do wniosku kopii pozwolenia na budowê lub zg³oszenia robót budowlanych

