WPS

Wniosek o określenie warunków przyłączenia sieci dystrybucyjnej

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl/przylaczenia
WNIOSEK WYPEŁNIJ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
1. DANE WNIOSKODAWCY (w przypadku większej liczby wnioskodawców, wypełnij i dołącz załącznik UP-A)
Imię

Nazwisko

Nazwa Firmy

Numer KRS

PESEL

NIP

Numer i seria dokumentu tożsamości (dotyczy obcokrajowców)

REGON
Numer telefonu

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBA FIRMY:

Kod pocztowy
–

Gmina

Województwo

Kraj (jeżeli inny niż Polska)
Miejscowość

Numer budynku

Ulica

Numer lokalu

ADRES KORESPONDENCYJNY (uzupełnij, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania/siedziby firmy):
Kraj (jeżeli inny niż Polska)
Kod pocztowy
–

Gmina

Województwo
Miejscowość

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Za podanie prawidłowego adresu i zapewnienie odbioru korespondencji pod wskazanym adresem odpowiada wnioskodawca.
TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi odpowiedzialności za trudności w dostarczeniu korespondencji pod wskazany adres
korespondencyjny.
2. ODBIÓR DOKUMENTÓW (wybierz jedną z poniższych opcji)
Jeżeli zaznaczysz obie opcje lub nie zaznaczysz żadnej z nich, dokumenty przyłączeniowe wyślemy na adres korespondencyjny.
Dokumenty przyłączeniowe i informacje dotyczące procesu przyłączania chcę otrzymywać w formie elektronicznej.
Wyrażam zgodę na prowadzenie sprawy w formie elektronicznej, w tym kontakt i przekazywanie dokumentów na adres e-mail
(dotyczy wniosków/zgłoszeń złożonych wszystkimi kanałami komunikacji, w tym także w formie pisemnej w postaci papierowej).
Adres e-mail:
Dokumenty przyłączeniowe proszę przesyłać na adres korespondencyjny.
3. CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU
przyłączenie nowej sieci dystrybucyjnej
zmiana parametrów istniejącej sieci dystrybucyjnej
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Adres korespondencyjny:
TAURON Dystrybucja S.A.
Skrytka pocztowa nr 2708
40-337 Katowice

Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 616

(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne,
zgodnie z taryfą operatora)

Elektroniczna Obsługa Klienta:
info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216

4. OKREŚLENIE OBIEKTU
Obiekt: SIEĆ DYSTRYBUCYJNA
DANE ADRESOWE (wypełnij, jeżeli sieć dystrybucyjna znajduje się na terenie, który ma przypisany adres):
Województwo
Kod pocztowy

–

Gmina
Miejscowość

Ulica

Numer budynku

Numer lokalu

Obręb, numer działek

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI (wypełnij, jeżeli sieć dystrybucyjna znajduje się na terenie, który nie ma przypisanego adresu; opisz
obszar, na którym znajduje się przyłączana sieć dystrybucyjna - miejscowości, gminy, ulice):

Operator zamkniętego systemu dystrybucyjnego (podaj zgodnie z NC DC):

TAK

NIE

NC DC - Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru.

5. PARAMETRY PRZYŁĄCZENIA
Wyszczególnienie
Rodzaj zasilania

Przyłącze 1
podstawowe

Przyłącze 2
rezerwowe

podstawowe

rezerwowe

Numer PPE2)
Istniejąca moc przyłączeniowa3)
pobierana z sieci [MW]
Wnioskowana moc przyłączeniowa
pobierana z sieci [MW]
Istniejąca moc przyłączeniowa3)
oddawana do sieci [MW]
Wnioskowana moc przyłączeniowa
oddawana do sieci [MW]
Roczne przewidywane zapotrzebowanie energii elektrycznej [GWh]
Przewidywany termin przyłączenia
[rok/kwartał]

Proponowane miejsce przyłączenia
systemu

2) Podaj numer PPE z faktury. Nie dotyczy przyłączenia nowego obiektu.

3) Dotyczy zwiększenia mocy przyłączeniowej. Podaj wielkość mocy przyłączeniowej z aktualnej umowy kompleksowej lub umowy o świadczenie usług

dystrybucji energii elektrycznej.

Informacje techniczne dotyczące wprowadzanych zakłóceń przez urządzenia wnioskodawcy oraz charakterystyka obciążeń,
niezbędne do określenia warunków przyłączenia:
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6. MODERNIZACJA SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO LUB WYMIANA URZĄDZEŃ
Zaznacz poniższe pola w przypadku uprzedniego przejścia przez procedurę objęcia istniejącego systemu dystrybucyjnego/
zamkniętego systemu dystrybucyjnego wymogami NC DC w przypadku modernizacji obiektu lub wymiany urządzeń. Procedura
jest dostępna na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl
System dystrybucyjny/zamknięty system dystrybucyjny został uznany za istniejący zgodnie z NC DC.
Wydano decyzję Prezesa URE w zakresie zakwalifikowania zakresu modernizacji systemu dystrybucyjnego/zamkniętego
systemu dystrybucyjnego lub wymiany urządzeń jako istotnej modyfikacji i objęcia wymogami NC DC.
Wydano odpowiedź TAURON Dystrybucja S.A. dotyczącą: zakwalifikowania zakresu modernizacji systemu dystrybucyjnego/
zamkniętego systemu dystrybucyjnego lub wymiany urządzeń jako istotnej modyfikacji w oparciu o zapisy NC DC lub objęcia
wymaganiami IRiESD/IRiESP, oraz wskazano na potrzebę złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.
IRiESD - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.
IRiESP - Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej.

7. PARAMETRY JAKOŚCIOWE ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ PARAMETRY JEJ DOSTARCZANIA
Standardowe określone w ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 roku z późniejszymi zmianami
oraz przepisami wykonawczymi.
Odmienne od standardów jakościowych parametry energii elektrycznej lub parametry jej dostarczania.
Przewidywane wymagania dotyczące odmiennych od standardów jakościowych wartości parametrów energii elektrycznej lub
wartości parametrów jej dostarczania:
niezawodność lub ciągłość dostarczania energii elektrycznej:
dopuszczalna zawartość wyższych harmonicznych:
dopuszczalna asymetria napięć:
dopuszczalne odchylenia lub wahania napięcia:
8. DODATKOWE INFORMACJE LUB UWAGI WNIOSKODAWCY

9. OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE KONCESJI/PROMESY KONCESJI
Oświadczam, że posiadam:
koncesję na dystrybucję energii elektrycznej:
numer:

z dnia:

–

–

z dnia:

–

–

promesę koncesji na dystrybucję energii elektrycznej:
numer:

10. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Oświadczam, że:
Wszystkie osoby wymienione w niniejszym wniosku i w załącznikach do wniosku zapoznały się z odpowiednią Klauzulą
informacyjną TAURON Dystrybucja S.A.
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych wnioskodawców znajdują się w Klauzuli informacyjnej TAURON
Dystrybucja S.A. - przyłączenie obiektu do sieci, dostępnej na stronie: www.tauron-dystrybucja.pl/rodo
Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych pełnomocników i osób upoważnionych znajdują się w Klauzuli
informacyjnej TAURON Dystrybucja S.A. dla pełnomocnika wnioskodawcy/klienta/kontrahenta, dostępnej na stronie:
www.tauron-dystrybucja.pl/rodo
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11. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU (dołącz załączniki w języku polskim)
Integralną część wniosku stanowi Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. – przyłączenie obiektu do sieci oraz Klauzula
informacyjna TAURON Dystrybucja S.A. dla pełnomocnika wnioskodawcy/klienta/kontrahenta. Przed złożeniem wniosku prosimy
zapoznać się z ich treścią.
WYMAGANE:
1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanej sieci dystrybucyjnej, względem istniejącej sieci oraz
usytuowanie sąsiednich obiektów. Zalecany rozmiar A-4 lub A-3.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje
lub sieci. Jeżeli dokumentem, który potwierdza tytuł prawny jest umowa najmu, użyczenia lub dzierżawy - dodatkowo dołącz
do wniosku odpis z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów z wykazem właścicieli i władających z wyszczególnieniem
numerów ewidencyjnych działek oraz nazw obrębów terenu, na którym planowana jest inwestycja.
3. Dokumenty opisujące parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanej sieci dystrybucyjnej.
4. Dokumenty zawierające informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez sieć dystrybucyjną wnioskodawcy
oraz charakterystyki obciążeń.
5. W przypadku systemu dystrybucyjnego/zamkniętego systemu dystrybucyjnego podlegającego modernizacji lub wymianie
urządzeń, która przeszła procedurę objęcia istniejącej sieci dystrybucyjnej przyłączonej do systemu innego niż system
przesyłowy wymogami NC DC – kopię odpowiedzi TAURON Dystrybucja S.A. dotyczącą zakwalifikowania zakresu modernizacji
systemu lub wymiany urządzeń jako istotnej modyfikacji w oparciu o zapisy NC DC lub objęcia wymaganiami IRiESD/IRiESP,
oraz wskazującą na potrzebę złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia.
OPCJONALNE:
1.
Pisemne pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu.*
2.
Załącznik UP-A Wykaz dodatkowych wnioskodawców (dołącz, gdy stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż
jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna, np. współwłasność) - ilość załączników:
3.
4.

Umowa spółki cywilnej (dołącz, gdy umowę o przyłączenie będą zawierały podmioty, które prowadzą spółkę cywilną).
Kopia koncesji na dystrybucję energii elektrycznej/promesy koncesji na dystrybucję energii elektrycznej.

5.

Inne (wymień jakie):

* W przypadku działania wnioskodawcy przez pełnomocnika lub wskazania we wniosku osoby upoważnionej, TAURON Dystrybucja S.A. będzie przetwarzał
dane osobowe pełnomocnika/osoby upoważnionej podane w niniejszym wniosku lub załącznikach. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych
pełnomocnika/osoby upoważnionej znajdują się w Klauzuli informacyjnej dla pełnomocnika wnioskodawcy/klienta/kontrahenta, dostępnej na stronie:
www.tauron-dystrybucja.pl/rodo

Data:

–

–

Czytelny podpis wnioskodawcy/pełnomocnika
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