
  

 
 

 

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  

SPÓŁKI ESV              MAGAZYNU ENERGII 
  (Wypełnia ESV)  

 
Wniosek wypełnij czytelnie pismem drukowanym. Wniosek nieprawidłowo, nieczytelnie wypełniony lub/i wniosek niekompletny (brak wymaganych 
załączników) będzie zwracany Wnioskodawcy celem uzupełnienia bez rozpatrzenia.  
  
1. DANE WNIOSKODAWCY – PODMIOTU PRZYŁĄCZANEGO     

    Rodzaj podmiotu przyłączanego:  

          Klient indywidualny Klient biznesowy 
 

     Nazwisko i imię lub nazwa Wnioskodawcy           Numer NIP 
                                                   

 
Ulica     Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy 

   
 

Poczta        Miejscowość 
 

 
 

Telefon kontaktowy        Adres e-mail 

   
 
Pełnomocnik: 
 

     Nazwisko i imię lub nazwa Pełnomocnika          Numer NIP 
                                                   

 
Ulica     Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy 

   
 

Poczta        Miejscowość 
 

 
 

Telefon kontaktowy        Adres e-mail 

   
 
Adres korespondencyjny:  
 

             Wnioskodawcy         Pełnomocnika                             Inny:  …………………………………………………….…………………………………… 
 

2. DANE OBIEKTU PRZYŁĄCZANEGO 

           Lokalizacja: 
 

 Nr działki     AM -  Obręb  Miejscowość 
 
 

Ulica      Nr domu  Nr lokalu  Kod pocztowy 
   
 
   

 Wniosek dotyczy: 
 

  Obiektu projektowanego                     Obiektu istniejącego, nr PPE                  
     

3.  PARAMETRY PRZYŁĄCZANEGO MAGAZYNU ENERGII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wnioskowany rodzaj przyłącza napowietrzne Wnioskowany poziom napięcia Niskie (<1kV) 

kablowe Średnie (≥1kV) 

Moc przyłączeniowa wymagana przy poborze 
energii z sieci [kW] 

 Moc przyłączeniowa wymagana przy 
oddawaniu energii do sieci [kW] 

 

Max. Łączna moc ładowania magazynów energii 
przy poborze z sieci [kW] 

 Max. Łączna moc rozładowania wprowadzania 
do sieci [kW] 

 

Znamionowa łączna moc ładowania pobierana z 
sieci [kW]  

 Znamionowa łączna moc rozładowania 
wprowadzania do sieci [kW] 

 

Pojemność nominalna magazynu [kWh]  Sprawność magazynu [%]  



 

4.  ZAAWANSOWANIE PRAC ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W PRZYŁĄCZANYM OBIEKCIE  

 
 
 
 

 Nierozpoczęte Termin rozpoczęcia prac wykonania instalacji 
elektrycznej w przyłączanym obiekcie  Termin zakończenia prac instalacji 

elektrycznej w przyłączanym obiekcie  

 Rozpoczęte Termin zakończenia wykonania prac instalacji 
elektrycznej w przyłączanym obiekcie  

 

 Zakończone Przewidywany termin rozpoczęcia pobierania/ 
wprowadzania energii elektrycznej  

 
5. MOC I ILOŚĆ PRZYŁĄCZANYCH MAGAZYNÓW ENERGII 

 
Magazyny z uwagi na rodzaj zasobnika energii Ilość [szt.] Moc znamionowa [kW] 

   

   

   

 
 

6. WYMAGANIA I POTRZEBY WŁASNE 
 

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej na 
potrzeby własne magazynu [kWh] 

 Minimalna moc wymagana do zapewnienia 
bezpieczeństwa w przypadku ograniczeń w 
dostarczaniu i poborze [kW] 

 

W przypadku zasilenia potrzeb własnych z innego miejsca przyłączenia niż obiekt, należy złożyć osobny wniosek o przyłączenie do sieci.  

 
 

7. INFORMACJE TECHNICZNE DOTYCZĄCE WPROWADZANYCH ZAKŁÓCEŃ PRZEZ URZĄDZENIA WNIOSKODAWCY ORAZ CHARAKTER OBCIĄŻEŃ 
 

Rodzaj urządzenia 
Napięcie 

znamionowe 
[kV] 

Moc 
[kW] 

Ilość 
[szt.] 

Charakter wprowadzanych zakłóceń 
(w szczególności wyższe harmoniczne, wahania, 

odchylenia, napięć, migotanie) 

     
     
     

 
 
Dodatkowe informacje, wymagania wynikające z potrzeb Wnioskodawcy: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8.  WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW  

  

 Załączniki wymagane:  

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu: 
 
      Prawa własności           Prawo współwłasności                   Użytkownika                  Użytkowania wieczystego 
 

                        Najmu                                      Dzierżawy                 Inne 
 

2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub 
sieci, względem istniejącej sieci oraz sąsiednich obiektów. W przypadku obiektów nowopowstających należy do wniosku dołączyć 
mapę do celów opiniodawczych w skali 1 : 500 lub 1 : 1000. 
 

3. Planowany schemat elektryczny obiektu, uwzględniający schemat stacji transformatorowo-rozdzielczej wraz z jej parametrami oraz 
przedstawiający długość linii zasilającej magazyn energii. 

 
 

4. Karta katalogowa/parametry techniczne magazynu energii lub jego głównych komponentów (np. zasobników energii, falowników, 
transformatorów. 

 
 
 
 
 

 



 9.  OŚWIADCZENIA 

 

 Oświadczam, że: 
 

1. Dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu, 

2. Zapoznałem się z Informacją w zakresie danych osobowych Klientów spółek Grupy Kapitałowej ESV (dostępną w Biurze Obsługi  

Klienta oraz na stronie internetowej www.esv.pl/rodo/) oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych będące  

konsekwencją złożenia niniejszego wniosku. 

 

 

                                                                                                                                  
                          (miejscowość)                          (dzień)            (miesiąc)                  (rok)                                        Czytelny podpis Wnioskodawcy lub Pełnomocnika                               

                                                                                                                                                                           

       
 

http://www.esv.pl/rodo/

	fill_9: 
	Klient indywidualny: Off
	Klient biznesowy: Off
	fill_10: 
	Numer NIP: 
	Ulica: 
	Nr domu: 
	Nr lokalu: 
	Kod pocztowy: 
	Poczta: 
	fill_17: 
	Telefon kontaktowy: 
	Adres email: 
	fill_20: 
	Numer NIP_2: 
	Ulica_2: 
	Nr domu_2: 
	Nr lokalu_2: 
	Kod pocztowy_2: 
	Poczta_2: 
	fill_27: 
	Telefon kontaktowy_2: 
	Adres email_2: 
	Wnioskodawcy: Off
	toggle_5: Off
	Inny: Off
	fill_30: 
	AM: 
	fill_31: 
	fill_33: 
	Ulica_3: 
	Nr domu_3: 
	Nr lokalu_3: 
	Kod pocztowy_3: 
	Obiektu projektowanego: Off
	toggle_7: Off
	undefined: 
	napowietrzne: Off
	kablowe: Off
	fill_1: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	undefined_2: Off
	fill_25: 
	fill_26: 
	undefined_3: Off
	fill_27_2: 
	undefined_4: Off
	fill_29: 
	fill_28: 
	Magazyny z uwagi na rodzaj zasobnika energiiRow1: 
	fill_2_2: 
	Moc znamionowa kWRow1: 
	Magazyny z uwagi na rodzaj zasobnika energiiRow2: 
	fill_5_2: 
	Moc znamionowa kWRow2: 
	Magazyny z uwagi na rodzaj zasobnika energiiRow3: 
	fill_8_2: 
	Moc znamionowa kWRow3: 
	fill_30_2: 
	fill_31_2: 
	fill_10_2: 
	fill_11: 
	Moc kWRow1: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	Moc kWRow2: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20_2: 
	fill_21: 
	Moc kWRow3: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	undefined_5: 
	toggle_4: Off
	toggle_5_2: Off
	toggle_6: Off
	toggle_7_2: Off
	Najmu: Off
	toggle_9: Off
	Inne: Off
	undefined_6: 
	fill_2_3: 
	fill_3_2: 
	fill_5_3: 
	rok: 
	Text1: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off


