
….………………….   ………………….  

Miejscowość        Data    

 

WNIOSEK* 

o określeniu warunków przyłączenia obiektu wnioskodawcy do sieci elektroenergetycznej 

UNIHUT S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Jacka Jezierskiego 7, 31– 983 Kraków 

1. Oznaczenie wnioskodawcy 

Firma  ……………………………………………………………………………………………… 

Siedziba ……………………………………………………………………………………………… 

  ……………………………………………………………………………………………… 

Tel/fax   ……………………………………………………………………………………………… 

REGON ……………………………………………... NIP ………………………………………… 

Wnioskodawca jest płatnikiem VAT : TAK / NIE (niepotrzebne skreślić )  

 

2. Nazwa i adres przyłączanego obiektu ………………………………………………………………… 

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

3. Moc przyłączeniowa …………………………...………………………………………………….kW. 
(przewidywany , największy średni w okresie 15-tu minut poboru mocy czynnej) 

4. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej ……………………………...…………….…kWh  

5. Charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączonych urządzeń, instalacji lub sieci:  

a) rodzaj, napięcia i moc znamionowa największego odbiornika ………………………………………..  

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

b) charakterystyczne dane techniczne niezbędne dla określenia rodzaju zabezpieczenia  

głównego i automatyki zabezpieczeniowej ………………………………………………………………. 
( np. .wielkość przewężeń prądowych, częstość oraz czas ich trwania,   

…………………………………………………………………………………………………………….. 
Wytworzenie przepięć lub wyższych harmonicznych, itp. )  

c) wymagania wnioskodawcy w zakresie współpracy ruchowej i eksploatacyjnej z UNIHUT S.A.  

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

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

6. Wymagania dotyczące odmiennych, od standardów jakościowych, parametrów energii elektrycznej  

lub parametrów jej dostarczania:  

a) niezawodność lub ciągłość zasilania: ………………………………………………………...………. 

b) dopuszczalna zawartość wyższych harmonicznych: …………………………………………………. 

c) dopuszczalna asymetria napięcia: …………………………………………………………….………. 

d) dopuszczalne odchylenia i wahania napięcia: ………………………………………………..………. 

7. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w przypadku  

wprowadzenia ograniczeń w dostawie energii elektrycznej :…………………………………..……kW  

8. Nazwisko, imię i tel. Osoby prowadzącej sprawę …………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………… 

Uwaga:  

Do wniosku należy dołączyć :  

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

będą używane urządzenia lub instalacje elektryczne.  

2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu  

względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów.  

3. Kopie wpisu do rejestru działalności gospodarczej  

…………………………………………   

( podpis wnioskodawcy )    


 podstawa prawna  – Ustawa - Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. nr 54 z 1997 r. poz. 348)  

  - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 września 2000 r. (Dz. U. nr 85 z 2000 r. poz. 957) 


