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Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.           

o napięciu …………………………  V                                        

odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci. 
  

Numer wniosku ………………………………………….  
  (wypełnia ECZG)  
1. Dane Wnioskodawcy  

Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy  
  

  

  

Ulica  
  

  

Nr budynku/lokalu  Miejscowość  

Kod pocztowy  
  

  

Poczta  Gmina  PESEL (podaje osoba fizyczna)  

NIP (nie dotyczy osoby fizycznej)  
 

REGON( nie dotyczy osoby fizycznej)  
  

Numer KRS ( nie dotyczy osoby fizycznej)  
  

Jest podatnikiem VAT  

 

Tak            Nie  

Adres e-mail  
  

 Telefon kontaktowy  
  

  
2. Dane obiektu  

  

 

Rodzaj obiektu (obiekt w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane)  
Np. : dom jednorodzinny, lokal w budynku wielorodzinnym, zakład produkcyjny, budynek wielorodzinny itp.  
Ulica  
  

  

Nr budynku/lokalu  Nr działek oraz obręb  

Kod pocztowy  
  

Miejscowość  Poczta  Gmina  

Nazwa obiektu(należy podać w przypadku gdy występuje nazwa własna obiektu)  
  

  

Nr księgi Wieczystej  

  

3. Napięcie, moc i energia  

     
Wnioskowany rodzaj przyłącza:           napowietrzne       kablowe       

       
Instalacja : jednofazowa 230V                  trójfazowa 230/400V      trójfazowa 6000V  
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Moc przyłączeniowa (należy podać z dokładnością do 1kW)  

    

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej w kWh   

4. Stan prac związanych z realizacją instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie: Podane 
terminy zostaną wpisane do projektu Umowy o Przyłączenie.   

W przypadku ich nieuzupełnienia Wniosek uznany zostanie za niekompletny.  

  

 Nierozpoczęte  Termin rozpoczęcia prac wykonania instalacji  

   elektrycznej w przyłączanym obiekcie:  ……………………………  
   DD-MM-RRRR   

 Rozpoczęte  Termin wykonania instalacji  

   elektrycznej w przyłączanym obiekcie  ……………………………  
   DD-MM-RRRR   

    Zakończone  Termin wykonania instalacji  

   elektrycznej w przyłączanym obiekcie  ……………………………  
   DD-MM-RRRR   

5. Zasilanie placu budowy:  

Wnioskuję o zasilanie placu budowy z przyłącza docelowego zrealizowanego w ramach 

niniejszego Wniosku  

Wnioskodawca (na etapie zawartej umowy o przyłączenie) dostarczy projekt zagospodarowania 

działki lub terenu, na którym znajduje się obiekt przyłączany oraz prawomocną decyzję 

administracyjną na budowę obiektu (Pozwolenie na Budowę / Zgłoszenie) - dostarczenie tych 

dokumentów warunkuje wybudowanie przyłącza w celu zasilania placu budowy z przyłącza 

docelowego.  

6. Obowiązkowe załączniki:  

- Dokument potwierdzający tytuł prawny WNIOSKODAWCY do korzystania z obiektu, w 

którym będą używane urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne należące do 

WNIOSKODAWCY np. odpis z księgi wieczystej, akt notarialny.  

- Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą EC ZG szkic sytuacyjny, 

określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz 

usytuowanie sąsiednich obiektów.  

7. Dodatkowe informacje, wymagania, uwagi Wnioskodawcy  

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

8. Dodatkowe informacje, wymagania, uwagi Wnioskodawcy  

  
.………………………………………………………………………………………………………………….  
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  Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją dot. przetwarzania danych osobowych  
dla Klientów i potencjalnych Klientów Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A, w tym  
o przysługujących mi prawach i obowiązkach w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych.  

 
Treść Informacji dostępna jest na stronie internetowej www.ec.zgora.pl lub w siedzibie 
spółki w Biurze Obsługi Klienta przy ul. Zjednoczenia 103 w Zielonej Górze. 

 
 
 
 

 

   
  Data i czytelny podpis Wnioskodawcy 

 


