Obsługa wniosku o określenie
warunków przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej odbiorcy energii
elektrycznej [wniosek WP]
Jak złożyć wniosek WP, otrzymać warunki przyłączenia oraz projekt
umowy o przyłączenie

Proces przyłączenia odbiorcy składa się
z następujących etapów:

Proces przyłączenia
do sieci
dystrybucyjnej
odbiorcy energii
elektrycznej
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• złożenie wniosku o określenie warunków
przyłączenia,
• uzyskanie warunków przyłączenia,
• zawarcie umowy o przyłączenie,
• realizacja postanowień umowy o przyłączenie,
• zawarcie umowy regulującej dostarczanie energii
elektrycznej.

Warunki przyłączenia

• Warunki przyłączenia - jest to dokument, który
określa wymagania techniczne, jakie musi
spełnić przyłączany podmiot oraz TAURON
Dystrybucja, aby przyłączyć obiekt do sieci.
• Procedura przyłączenia obiektu do sieci
rozpoczyna się z chwilą złożenia wniosku o
określenie warunków przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej (wniosek WP).
• Warunki przyłączenia są integralną częścią
umowy o przyłączenie i są ważne 2 lata od daty
dostarczenia ich do wnioskodawcy. W
przypadku zawarcia umowy o przyłączenie
termin ważności warunków przyłączenia
wydłuża się na okres ważności umowy o
przyłączenie.
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Klient w zależności od potrzeb może starać się
o przyłączenie docelowe lub tymczasowe.
•

Sposoby zasilania przyłącze docelowe

Przyłącze docelowe – zasilanie docelowe obiektu, które
w pierwszym etapie klient może wykorzystać do
zasilania placu budowy - gdy zakończy budowę i uzyska
pozwolenie na użytkowanie budynku wykorzysta to
przyłącze do zasilania docelowego budynku.

Realizacja takiego przyłączenia trwa od kilku do kilkunastu
miesięcy, dlatego klient powinien złożyć wniosek odpowiednio
wcześniej.
Czas realizacji przyłączenia uzależniony jest od zakresu prac jakie
trzeba wykonać, między innymi:
 opracowanie dokumentacji techniczno-prawnej, (w tym
przygotowanie projektu, pozyskanie mapy geodezyjnej,
uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych),
 uzyskanie niezbędnych zgód np. zgody na wejście w teren,
 realizacja prac związanych z przyłączeniem w terenie,
 oraz odbiór wykonanych prac.
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•

Sposoby zasilania –
przyłącze tymczasowe

Przyłącze tymczasowe - w tym przypadku klient
realizuje zasilanie we własnym zakresie, a my
podłączamy przygotowaną przez niego instalację do
naszej istniejącej sieci dystrybucyjnej. Gdy klient
zakończy budowę musi zdemontować przyłącze
tymczasowe.

Realizacja takiego przyłączenia trwa do kilku tygodni – w
zależności od tego jak szybko klient przygotuje instalację.
Jeżeli klient zdecyduje się skorzystać z zasilania tymczasowego,
powinien złożyć dwa wnioski:
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•

pierwszy dla zasilania tymczasowego placu budowy,

•

drugi dla zasilania docelowego budowanego obiektu.

Jakie dane są
potrzebne, żeby
wypełnić wniosek
WP
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•

Dane identyfikacyjne i teleadresowe wnioskodawcy
(imię, nazwisko, nazwa firmy, Pesel, NIP, adresy, numer
telefonu, adres e-mail)

•

Określenie obiektu, który będzie przyłączany do sieci,
np. dom jednorodzinny, plac budowy, itd.

•

Przewidywane zapotrzebowanie na moc
przyłączeniową i energię elektryczną - wielkości te
powinien określić projektant instalacji elektrycznej

•

Dokument potwierdzający tytuł prawny
wnioskodawcy do korzystania z obiektu – wniosek
WP zawiera w swojej treści oświadczenie o
posiadanym tytule prawnym do obiektu – wystarczy,
że klient wypełni tę część wniosku.

Brak tytułu
prawnego

• Klient który nie posiada tytułu prawnego do
obiektu również może złożyć wniosek
o określenie warunków przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej.
• We wniosku klient musi zaznaczyć pole: „nie
posiadam tytułu prawnego do korzystania z
Obiektu”.
• W takim przypadku o możliwości przyłączenia
decyduje TAURON Dystrybucja S.A.
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Do wypełnionego wniosku WP należy dołączyć:

Jakie załączniki
należy dołączyć do
wniosku WP

•

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający
usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci oraz
usytuowanie sąsiednich obiektów. Zalecany rozmiar
A-4 lub A-3.

•

pisemne pełnomocnictwo – jeżeli klient upoważnił
kogoś do reprezentowania siebie w sprawie
przyłączenia do sieci,

•

załącznik UP-A Wykaz dodatkowych wnioskodawców
- jeżeli stroną umowy o przyłączenie będzie więcej niż
jedna osoba fizyczna lub jedna osoba prawna,

•

umowę spółki cywilnej – jeżeli wnioskodawcą jest
spółka cywilna,

•

odpowiednie załączniki w zależności od obiektu, który
klient chce przyłączyć, miedzy innymi:
•
•
•
•
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•
•

WP-nN-A Dane dla budownictwa wielolokalowego,
WP-nN-C Dane dla zespołu budynków jednorodzinnych,
WP-E Dane stacji ładowania pojazdów,
WP-nN-S Scalenie mocy z istniejących układów pomiarowych,
dla jednego obiektu,
WP-M Dane magazynów energii elektrycznej.
dodatkowo dla obiektów przyłączanych do sieci SN i WN–
należy dołączyć załączniki wskazane na właściwym wniosku.
(wniosek WP-SN, WP-WN).

Wiosek WP można złożyć na jeden z poniższych
sposobów:
Jak złożyć wniosek
WP
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•

Klientów indywidualnych zachęcamy do złożenia
wniosku WP online – Formularz dostępny jest na
stronie: www.tauron-dystrybucja.pl/wniosek-wp

•

Wypełniony i zeskanowany wniosek WP wraz z
załącznikami klient może przesłać na nasz adres
mailowy: info@tauron-dystrybucja.pl

•

Wypełniony wniosek WP wraz z załącznikami w wersji
papierowej klient może:
• przesłać na adres korespondencyjny:
TAURON Dystrybucja S.A.,
Skrytka pocztowa nr 2708,
40-337 Katowice,
• złożyć w dowolnym Punkcie Obsługi
Klienta TAURON Dystrybucja.

Druki wniosków WP można pobrać:

Skąd można pobrać
Wniosek o
określenie
warunków
przyłączenia do sieci
dystrybucyjnej
[wniosek WP]

10
10

• ze strony: www.taurondystrybucja.pl/przylaczenie-dosieci/dokumenty-do-pobrania
• w Punktach Obsługi Klienta TAURON
Dystrybucja.

Na podstawie kompletnego wniosku WP przygotujemy:
•

warunki przyłączenia dla obiektu oraz

• projekt umowy o przyłączenie do sieci.

Przygotowanie
warunków
przyłączenia oraz
projektu umowy o
przyłączenie do sieci
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Dokumenty prześlemy do klienta pocztą lub mailem –
zgodnie z tym, jaką opcję klient zaznaczył na wniosku
WP.
Duplikat lub kpię dokumentów klient może odebrać
w Punkcie Obsługi Klienta TAURON Dystrybucja.

Na określenie warunków przyłączenia wraz z
projektem umowy o przyłączenie mamy:

Ile mamy czasu na
określenie
warunków
przyłączenia wraz z
projektem umowy o
przyłączenie
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Liczba dni

Grupa przyłączeniowa

do 21 dni

V lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu
nie wyższym niż 1 kV

do 30 dni

IV grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu
nie wyższym niż 1 kV

do 60 dni

III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu
powyżej 1 kV, dla obiektu niewyposażonego w
źródło ani magazyn energii elektrycznej

do 120 dni

III lub VI grupa przyłączeniowa do sieci o napięciu
powyżej 1 kV, dla obiektu wyposażonego w
źródło lub magazyn energii elektrycznej

do 150 dni

I lub II grupa przyłączeniowa

Jeżeli okaże się, że wniosek WP, który klient złożył
jest niekompletny to - wyślemy do klienta pismo o
uzupełnienie wniosku.

Niekompletny
wniosek WP

• Na uzupełnienie wniosku klient ma 14 dni od dnia
otrzymania wezwania.
• Czas uzupełnienia wniosku wstrzymuje bieg czasu na
określenie warunków przyłączenia.
• Jeżeli klient nie uzupełni wniosku w wyznaczonym
terminie, pozostawimy jego wniosek bez rozpoznania.
W takim przypadku klient będzie musiał złożyć nowy
wniosek WP, jeżeli będzie chciał otrzymać warunki
przyłączenia.
Najczęstsze braki we wniosku:
 braki w danych osobowych niezbędnych do
przygotowania projektu umowy o przyłączenie,
 brak podanej mocy przyłączeniowej,
 brak wymaganych złączników.
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Prawomocna decyzja
pozwolenia na
budowę

Aby klient mógł korzystać z prądu dla zasilania placu
budowy potrzebuje prawomocną decyzję pozwolenia na
budowę lub zgłoszenie do właściwego organu
nadzorującego proces budowlany.
Kopię tego dokumentu klient musi dostarczyć najpóźniej
razem z wnioskiem o zawarcie umowy regulującej
dostarczanie energii elektrycznej.
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Dziękujemy za uwagę

