WPK

Wniosek o krótkotrwałe podłączenie do sieci
elektroenergetycznej

Prosimy wypełniać drukowanymi literami.
Dane wnioskodawcy
Nazwisko Wnioskodawcy

Imię Wnioskodawcy

Firma (jeśli dotyczy)
NIP (jeśli dotyczy)

PESEL

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

E-mail

Adres zamieszkania / Adres firmy
Nr domu

Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Kod pocztowy

/

Gmina

Miejscowość

Miejsce podłączenia
Zwracam się z prośbą o czasowe podłączenie (np. estrady, imprezy plenerowej, cyrku)
Nr domu

Ulica

/

Gmina

Miejscowość

Dokładny opis miejsca podłączenia

Suma mocy przyłączonych odbiorników (kW)

Łączna ilość godzin poboru

* Rozliczenie według harmonogramu
(należy wypełnić załącznik nr 1)

Data i godzina podłączenia energii elektrycznej
Data podłączenia

Data i godzina odłączenia poboru energii elektrycznej

Godzina podłączenia

Data odłączenia

Godzina odłączenia

Wniosek wypełnił
Telefon kontaktowy

Imię i nazwisko

Informuję, że sprzedawcą energii elektrycznej będzie:

(nazwa sprzedawcy)

Wyrażam zgodę na przekazywanie przez TAURON Dystrybucja S.A. danych zawartych w niniejszym zgłoszeniu wskazanemu sprzedawcy.

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
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Zapisz jako

Drukuj

Przetwarzanie danych osobowych
Integralną część wniosku stanowi Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja S.A – realizacja przyłączenia obiektu do sieci. Przed złożeniem wniosku
prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
Oświadczenia
Zapoznałem się z Klauzulą informacyjną TAURON Dystrybucja S.A – realizacja przyłączenia obiektu do sieci.

Data

Podpis Wnioskodawcy

Wymagane załączniki:

* 1. Załącznik 1 - Harmonogram poboru energii elektrycznej (wymagany w przypadku rozliczenia według harmonogramu)
2. OST - Oświadczenie o stanie technicznym instalacji
3. Szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci elektroenergetycznej, ulic i obiektów budowlanych
4. Wniosek o zawarcie umowy do wybranego sprzedawcy energii elektrycznej lub umowy dystrybucyjnej
Opcjonalne załączniki:
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego rejestru
Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do występowania w jego imieniu
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Załącznik 1 - Harmonogram poboru energii elektrycznej

Lp.

Data od

Godzina od

Data do

Godzina do

Ilość godzin [h]
/suma 2-5/

Moc odbiorników
[kW]

Energia pobrana
iloczyn /6 * 7/

Rodzaj i moce przyłączonych odbiorników

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Suma energii pobranej:

Tauron Dystrybucja S.A. zastrzega prawo do weryfikacji mocy przyłączonych odbiorników (podanych w umowie bądź w harmonogramie) i czasu ich użytkowania.

Data
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Podpis Wnioskodawcy

