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PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 
ul. Szkolna 15, 47-225 Kędzierzyn-Koźle 

 
WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA  

MAGAZYNU ENERGII DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA SP. Z O.O. 
(Proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem i w przypadku wypełnienia odręcznego, proszę pisać drukowanymi literami) 

Szanowni Państwo, 
W trosce o wysoką jakość usług i kompleksową obsługę naszych klientów, prosimy o wypełnienie wniosku. Zawarte w 

nim informacje ułatwią stronom wzajemne poznanie potrzeb oraz późniejszą współpracę. 
 

1.  Dane Wnioskodawcy: 

Osoba fizyczna: 

1. Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………… 

2. PESEL: …………………………………………………………………… 

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości pranej: 

1. Nazwa:   …………………………………………………………………… 

2. NIP:    ……………………………………………………………………  

3. REGON:   …………………………………………………………………… 

4. Numer KRS:   …………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania/siedziba: 

Ulica: ……………………………………………………………………, Nr domu: ……, Nr lokalu: ……, Na działki: 

…………, Kod pocztowy: …………, Miejscowość: ……………………………………………………………………, 

Gmina: ……………………………………………………………………, Nr telefonu: …………………………………, 

Adres e-mail: …………………………………………………………………… 

Adres korespondencyjny (wypełnić, jeżeli inny niż adres zamieszkania/siedziby) 

Ulica: ……………………………………………………………………, Nr domu: ……, Nr lokalu: ……, Na działki: 

…………, Kod pocztowy: …………, Miejscowość: ……………………………………………………………………, 

Gmina: ……………………………………………………………………, Nr telefonu: …………………………………, 

Adres e-mail: …………………………………………………………………… 

Dane teleadresowe osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie Wniosku (wypełnić, jeżeli inne niż 
wskazane powyżej) 

Imię i nazwisko:  …………………………………………………………………… 

Nr telefonu: ……………………………… Adres e-mail: ……………………………………………. 

 
2. Jestem podatnikiem VAT: 

□ tak, 

□ nie, 

 
3. Dane o lokalizacji obiektu przyłączanego do sieci: 

 
……………………………………………………...... 
Gmina 

 
……………………………………………………….. 
Miejscowość 
 
……………………………………………………….. 
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Kod pocztowy, poczta 
 
……………………………………………………….. 
Ulica 
 
……………………………………………………….. 
Nr domu / lokalu 

 
……………………………………………………….. 
Nr działek oraz obręb 

 
……………………………………………………….. 
Nr Księgi Wieczystej 

 

 
4. Wniosek dotyczy obiektu: 

□ projektowanego  

□ istniejącego - nr PPE ………………………………………………………………………………………………. 

 
 

5. Stan prac związanych z budową obiektu przyłączanego1: 
 

□ nierozpoczęte: 

- Termin rozpoczęcia wykonania obiektu przyłączanego ……………………………………. 
 
- Termin wykonania obiektu przyłączanego ……………………………………. 

□ rozpoczęte: 

- Termin rozpoczęcia wykonania obiektu przyłączanego ……………………………………. 
 
- Termin wykonania obiektu przyłączanego ……………………………………. 

□ zakończone 

 
6.  Przewidywany termin rozpoczęcia pobierania/wprowadzenia energii elektrycznej2:  
 
………………………………………………. 

 

7.  Podstawowe parametry techniczne magazynu energii: 
 
a) Wnioskowany poziomo napięcia w miejscu przyłączenia magazynu energii3: 

 

□ SN - ≥ 1 kV   □ nN - < 1 kV  

 
b) Moc przyłączeniowa wymagana przy poborze energii z sieci: ……………… kW 

c) Moc przyłączeniowa wymagana przy oddawaniu energii z sieci: ……………… kW 

d) Maksymalna łączna moc ładowania magazynów energii przy poborze z sieci4: ……………… kW 

e) Maksymalna łączna moc rozładowania wprowadzana do sieci5: ……………… kW 

f) Znamionowa łączna moc ładowania pobierana z sieci6: ……………… kW 

g) Znamionowa łączna moc rozładowania wprowadzana do sieci7: ……………… kW 

 

 
 
 
 
 

 
1 Podane terminy zostaną wpisane do projektu Umowy o Przyłączenie. W przypadku ich nieuzupełnienia Wniosek uznany zostanie za niekompletny. 
2 Podany termin zostanie wpisany do projektu Umowy o Przyłączenie. W przypadku jego nieuzupełnienia Wniosek uznany zostanie za niekompletny. 
3 Proszę zaznaczyć tylko jedno pole 
4 W przypadku kilku załączników zsumować wartości z załączników 
5 W przypadku kilku załączników zsumować wartości z załączników 
6 W przypadku kilku załączników zsumować wartości z załączników 
7 W przypadku kilku załączników zsumować wartości z załączników 
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8.  Ilość i moc przyłączanych magazynów energii8: 
 

Typ z uwagi na rodzaj zasobnika energii Szt. Moc znamionowa [kW] 

   

   

   

 
9.  Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne magazynu9: ………………… kWh 

 
10. Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku wprowadzenia 

ograniczeń dostarczaniu i poborze energii elektrycznej: ………………… kW 
 
11. Informacje dodatkowe: 

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

 
12.  Informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia, instalacje lub sieci: 
 

Rodzaj urządzenia Napięcie 
znam. [kV] 

Moc [kW] Ilość [szt.] Charakter wprowadzanych zakłóceń (w szczególności 
wyższe harmoniczne, wahania i odchylenia napięcia, 
migotanie) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
13.  Do wniosku należy dołączyć w formie załączników w języku polskim następujące dokumenty: 
 

1) Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny 
Wnioskodawcy do korzystania z lokalu, obiektu lub nieruchomości, na której znajdować się będzie/znajduje 
się magazyn energii. W przypadku, gdy Wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości, na której 
posadowiony jest/będzie magazyn energii, którego prawo jest ujawnione w księdze wieczystej dopuszcza się 
wyłącznie podanie nr księgi wieczystej tej nieruchomości w treści wniosku. PCC ENERGETYKA 
BLACHOWNIA Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zażądania od Wnioskodawcy oryginału tytułu 
prawnego na każdym etapie postępowania. 

2) Plan zabudowy obiektu na mapie sytuacyjno-wysokościowej. 
3) Planowany schemat elektryczny obiektu, uwzględniający schemat stacji transformatorowo-rozdzielczej wraz 

z jej parametrami oraz przedstawiający długości linii zasilających magazynu energii. 
4) Kartę katalogową/parametry techniczne magazynu energii lub jego głównych komponentów (tj. zasobnik 

energii, falownik, transformator). 
5) Jeżeli obiekt posiada więcej niż 1 typ zasobnika energii wówczas należy złożyć załącznik nr 1 dla każdego 

typu zasobnika energii. 
 
Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego. 
Wprowadzane dane we wniosku dotyczą całego obiektu przyłączanego 

 
13.  Oświadczenie 
 
Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz 926, z 
późn. zm.), przez PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. w celu określenia warunków przyłączenia, 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przyjmuję 
jednocześnie do wiadomości, ze mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, 
prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, 
nieaktualne lub nieprawdziwe. 

 
8 W przypadku zastosowania różnych typów Magazynów Energii, dla każdego indywidualnie należy uzupełnić załącznik nr 1 
9 W przypadku zasilenia potrzeb własnych z innego miejsca przyłączenia niż obiekt należy złożyć osobny wniosek o przyłączenie potrzeb własnych 
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Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. 
PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane. 

Miejscowość: ……………………………………………………………………, dnia: …………………………………… r.  

Czytelny podpis Wnioskodawcy: …………………………………………………………………… 

14.  Odbiór warunków przyłączenia i projektów umowy o przyłączenie: 

□ proszę przesłać na adres wskazany w pkt 1 

□ odbiorę osobiście (w przypadku nie odebrania warunków przyłączenia w terminie 7 dni od daty 

powiadomienia zostaną one wysłane na adres widniejący we wniosku) 

□ wyrażam zgodę do na prowadzenie sprawy w drodze elektronicznej (dotyczy Wniosku złożonego w formie 

pisemnej) 

15.  Informacje w zakresie danych osobowych: 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO") uprzejmie informujemy, że 

Polityka Prywatności PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o., której integralną część stanowią 

informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dotyczących Wnioskodawcy i personelu 

Wnioskodawcy, zawarte są na stronie https://www.zeblach.pl/ w zakładce RODO. Podpisując niniejsze Wniosek 

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w zdaniu poprzednim. Ponadto 

Wnioskodawca zobowiązuje się do zapoznania z powyższymi dokumentami osób wchodzących w skład 

personelu Wnioskodawcy, które mają lub będą mieć jakikolwiek związek z realizacją niniejszego Wniosku, w 

tym zwłaszcza kontakt z PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA Sp. z o.o. 

16.  Dodatkowe informacje dla Wnioskodawcy: 

1. Informacje podane przez Wnioskodawcę, w tym załączniki do Wniosku, powinny być kompletne, poprawnie 
wypełnione, czytelne i nie zawierać błędów. W przypadku konieczności ich uzupełnienia o dodatkowe 
informacje, Wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać 
odpowiednich wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji Wniosek nie będzie stanowić 
podstawy do ustalenia warunków przyłączenia. Realizacja Wniosku nastąpi w terminie określonym w art. 7 
ust. 8g ustawy - Prawo energetyczne od daty otrzymania kompletnego i poprawnego Wniosku. Przy czym w 
przypadku wniosku o wydanie warunków przyłączenia magazynu energii elektrycznej do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu wyższym niż 1 kV terminy określone w art. 7 ust. 8g ustawy - Prawo 
energetyczne liczone są od dnia wniesienia zaliczki. 

2. W przypadku, gdyby złożony Wniosek był niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, PCC ENERGETYKA 
BLACHOWNIA Sp. z o.o. niezwłocznie wezwie Wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym 
terminie, nie krótszym jednak niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. 

3. Wniosek nieuzupełniony lub niepoprawiony w terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.  

4. W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej, w 
wyznaczonym terminie złożone dokumenty zostaną zwrócone do Wnioskodawcy. 

5. Wniosek składa się w formie pisemnej w postaci papierowej albo postaci elektronicznej.  

6. Wniosek należy przesłać na adres PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. ul. Szkolna 15 47-225 Kędzierzyn 
- Koźle lub złożyć osobiście na ten adres. Wniosek ten można również złożyć drogą elektroniczną w postaci 
skanu podpisanego Wniosku wraz załącznikami na adres e-mail: ze@zeblach.pl Wniosek będzie 
rozpatrywany w drodze elektronicznej w przypadku gdy wniosek został złożony w postaci elektronicznej albo 
składający wniosek w postaci papierowej wyraził zgodę na prowadzenie sprawy w drodze elektronicznej. 

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

Miejscowość, data                                                      czytelny podpis Wnioskodawcy   
  


