
 
PCC ENERGETYKA- K- Koźle, dnia………………..…. 

BLACHOWNIA Sp. z o.o. 

ul. Szkolna 15 

47-225 Kędzierzyn-Koźle 

 

WNIOSEK 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej urządzeń 

wytwórczych energii elektrycznej 
 

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. WNIOSKODAWCA 

 …………………………………………..………………………………………………………………………...… 
(nazwa firmy lub imię i nazwisko oraz  PESEL) 

 

.………………………………………………………..…………………………………………………………….. 
(dokładny adres siedziby lub adres zamieszkania) 

 

Osoba do kontaktu (w przypadku firm) ...……………………………………………………….………….………  

 

tel. / e-mail ….………………………………………………………….……………………….…………………..  

 

 

2. LOKALIZACJA OBIEKTÓW, W KTÓRYCH BĘDĄ ŚWIADCZONE NASZE USŁUGI 

 

…………………………………………..………………………………………………………………………...… 
(dla terenu przemysłowego - nr działek i budynków) 

 

 

3. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG  

 

Pobór: …………………………………… Wytwarzanie: …………………………………… 

 

4. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 

 

Prosimy o załączenie do niniejszego wniosku kserokopii następujących dokumentów: 

 

- o posiadaniu tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością (własność, dzierżawa, najem, użyczenie); 

- o nadaniu numerów NIP, REGON, KRS (w przypadku firm). 

- Plan zabudowy lub szkic określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów. 

- Planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający schematy stacji transformatorowych oraz 

długości linii kablowych. 

- Charakterystyka mocy turbiny w funkcji prędkości wiatru – dla farm wiatrowych. 

- Wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej 

normy PN-EN 61400-21 (dla każdego typu turbiny należy przedstawić osobny załącznik). 

- Inne (np. specyfikacja techniczna przyłączanego źródła lub jednostki wytwórczej, parametry techniczne urządzeń wchodzących w 

skład instalacji wytwórcy, itp.) 

 

 

  

 
 
 
 
 



 
5. Jednostki wytwórcze współpracujące z siecią dystrybucyjną 

 

 Typ źródła energii (np. elektr. biogazowa, gazowa, konwencjonalna, wiatrowa, wodna, itp.) 

 

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

 Moc przyłączeniowa w miejscu dostarczania energii do sieci dystrybucyjnej: …………….. kW 

 Wytwarzanie energii w kogeneracji: TAK/NIE
*
 

 Dane dotyczące poszczególnych jednostek wytwórczych: 

Lp. Typ jednostki wytwórczej 

Liczba 

przył. jedn. 

wytw. 

Moc 

znamionowa 

pojedynczej 

jedn. wytw. 

Znamionowa 

moc pozorna 

pojedynczej 

jedn. wytw. 

Zakres dopuszczalnych zmian 

obciążeń jednostek wytwórczych 

Moc min. Moc max. 

- - [szt.] [kW] [kVA] [kW] [kW] 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

6. Rodzaj energii pierwotnej (biogaz wysypiskowy, biogaz rolniczy, biomasa, słońce, wiatr, itp.) 
 

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

 

7. Określenie wielkości mocy i energii 
 

Lp. Wyszczególnienie j.m. 

Stan 

istniejący 

……….r. 

Przewidywane na lata 
Docelowo w 

…………..r. 
m-c/rok 

…/……r. 

m-c/rok 

…/……r. 

1. 

 

Maks. roczna produkcja energii elektrycznej 

(brutto) [MWh] 

    

- w tym il. en. elekt. dostarczanej do sieci OSD 

(netto) [MWh] 

    

2. 

 

Łączna moc jednostek wytwórczych: 

- zainstalowana [kW] 

    

- osiągalna [kW]     

- dyspozycyjna [kW]     

- pozorna [kW]     

3. 

 

Rodzaj jednostek prądotwórczych: 

- generator asynchroniczny [kW] 

    

- generator synchroniczny [kW]     

- inne - …………………………………………. [kW]     

4. 
Napięcie, na którym wytwarzana jest energia 

elektryczna [kV] 

    

5. 
Zapotrzebowanie mocy w celu pokrycia potrzeb 

własnych z sieci OSD [kW] 

    

6. 
Zapotrzebowanie energii elektrycznej w celu 

pokrycia potrzeb własnych z sieci OSD [MWh] 

    

 
8. Stopień skompensowania mocy biernej 

 związanej z wprowadzeniem wyprodukowanej energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej (tgφ):………….. 

 związanej z odbiorem energii elektrycznej czynnej na potrzeby własne (tgφ): ………………….. 

 
9. Jednostki wytwórcze nie współpracujące z siecią dystrybucyjną 

 Przewidywane do zainstalowania własne źródła energii nie współpracujące z siecią dystrybucyjną (typ): 

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

 Moc zainstalowana [kW]: ……………………….. 

                                            
*
 niepotrzebne skreślić 



 
10. Dodatkowe informacje lub uwagi wnioskodawcy: 

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

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

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

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

11. Oświadczenie 

Oświadczam, że: 
11.1 dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu, 
11.2. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. z 2002 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, że 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, 

11.3. 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. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               ..........………………….….. 
                                                                                         Wnioskodawca 

 


