
Wniosek o określenie warunków przyłączenia
dla obiektu przyłączanego bezpośrednio do sieci niskiego napięcia oraz mocy

przyłączeniowej mniejszej od 40 kW lub równej

Dane Inwestora (nazwisko, imię lub nazwa firmy)

(kod, miejscowość, ulica, nr posesji, nr mieszkania)

PESEL  NIP REGON

Tel. kontaktowy

Adres do korespondencji:

(wypełnić, jeżeli inny niż w nagłówku)

Dotyczy obiektu (zaznaczyć jedno lub kilka): 

  na 

  na 

na 

Rodzaj obiektu :

(np. budynek mieszkalny, budynek letniskowy, lokal mieszkalny, lokal użytkowy, zakład usługowy, obiekt handlowy , budynek gospodarczy, garaż)

   
                                         Ulica                                                            nr posesji / działki                   nr lokalu             nr bloku
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nowego przy zmianie Odbiorcy

przyłączanego na czas określony (w tym placu budowy)

istniejącego

przy rozdziale instalacji

przy zmianie taryfy z 

przy zmianie zasilania (1-faz lub 3-faz) z

istniejącego

inne

przy zmianie zasilania przyłacza (napowietrzne lub kablowe) z 



Charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna 
urządzeń
i instalacji w obiekcie dla miejsca dostarczania

Istniejących (*)

wnioskowanych
(zasilanie obiektu na

czas określony - w tym
placu budowy (*)

wnioskowanych
(zasilanie docelowego

obiektu) (*)

Miesiąc, rok wymaganego przyłączenia oraz 
określenie czasu użytkowania (w przypadku 
zasilania na czas określony)

X
od  

do 
od 

Moc przyłączeniowa 
w [kW] 

(w nawiasach wartość 
zabezpieczenia 
głównego instalacji)

przy napięciu 230V
(urządzenia, instalacje
jednofazowe (*1)

przy napięciu 
230/400V
(urządzenia, instalacje
trójfazowe) (*1)

Przewidywane roczne zużycie energii 
elektrycznej [kWh] (w przypadku powiększenia 
mocy należy podać przewidywany przyrost 
zużycia)

X

W przypadku zmiany Odbiorcy, powiększania mocy przyłączeniowej, rozdziału instalacji i innych, gdzie znajdują się 
istniejące układy pomiarowe w danym obiekcie należy podać:

nr licznika:  istniejąca moc  kW     - faz Taryfa 

Prąd znamionowy zainstalowanych zabezpieczeń przedlicznikowych A

Typ istniejącego przyłącza:  

Miejsce zainstalowania istniejącego układu pomiarowego - 

Poniżej podaje inne informacje i wyjaśnienia dotyczące obiektu w tym określające moje dodatkowe wymagania w zakresie
dostarczania i parametrów energii elektrycznej odmienne od standardów jakościowych:
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1 (6A) 2 (10A)

3 (16A) 4 (20A)

5 (25A) 6 (32A)

7 (35A)

1 (6A) 2 (10A)

3 (16A) 4 (20A)

5 (25A) 6 (32A)

7 (35A)

1 (6A) 2 (10A)

3 (16A) 4 (20A)

5 (25A) 6 (32A)

7 (35A)

3 (6A) 6 (10A)

9 (16A) 12 (20A)

15 (25A) 18 (32A)

21 (35A) 24 (40A)

33(50A) 40 (63A)

3 (6A) 6 (10A)

9 (16A) 12 (20A)

15 (25A) 18 (32A)

21 (35A) 24 (40A)

33(50A) 40 (63A)

3 (6A) 6 (10A)

9 (16A) 12 (20A)

15 (25A) 18 (32A)

21 (35A) 24 (40A)

33(50A) 40 (63A)

napowietrzne z linii napowietrznejkablowe z linii kablowej



Wymagane załączniki:

Liczba załączników szt.

Sposób odbioru Warunków Przyłączenia i projektu Umowy Przyłączeniowej:

Oświadczam, e dane przedstawione w niniejszym wniosku są zgodne ze stanem faktycznym oraz wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych przez Mirowski i Spółka „KAMIR” Sp. J.

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej ) (*2)

(*) niepotrzebne skreślić
(*1) zakreślić właściwe
(*2) wymagane pełnomocnictwo imienne szczegółowe w zakresie dotyczącym wniosku
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Załącznik nr 1 dla budynków wielolokalowych.

Sposób odbioru Warunków Przyłaczenia i projektu Umowy Przyłaczeniowej:

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane 
urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów (dotyczy nowych obiektów 
oraz przebudowy
istniejącego przyłącza lub zmiany miejsca przyłączenia).

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.

Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sadowego, innego rejestru, lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej (dotyczy podmiotów gospodarczych oraz osób prawnych).

Zgoda właściciela lub administratora budynku na zmianę mocy przyłączeniowej lub na wymianę instalacji 
jednofazowej na trójfazowa (dotyczy najemców lokali).

Wysłac Poczta Odbiór osobisty 
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