
* niepotrzebne skreślić 

..........................  ................... 
 Miejscowość  Data 

WNIOSEK 

o określenie warunków przyłączenia obiektu wnioskodawcy do sieci elektroenergetycznej 
„ArcelorMittal Poland” S.A.  Oddział............. 

 

1. Oznaczenie wnioskodawcy. 
Firma ..................................................................................................................................... 
Siedziba ................................................................................................................................. 
Tel/fax ................................................................................................................................... 
REGON....................................................................... NIP................................................ 
Nr rejestru dział. gospod. ................................................. 
Wnioskodawca jest płatnikiem VAT :TAK / NIE ( niepotrzebne skreślić ) 

2. Nazwa i adres przyłączanego obiektu: ...................................................................................... 
................................................................................................................................................. 

3. Moc przyłączeniowa ...................................................................................................... kW  
(moc czynna planowana do pobierania, określona w umowie o przyłączenie jako  wartość  maks. wyznaczana w ciągu każdej  godziny 
okresu rozliczeniowego ze średnich wartości  tej  mocy w okresach 15 min., służąca do zaprojektowania przyłącza) 

4. Moc umowna ...................................................................................................................kW  
(moc czynna pobierana, określona w  umowie o świadczenie usług dystrybucji energii jako wartość  maks. wyznaczana w ciągu każdej  
godziny ze średnich  wartości  tej  mocy rejestrowanych w okresach 15 min.) 

5. Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej..........................................................MWh 
6. Rodzaj przyłączenia:* 

a) stałe  
b) czasowe 

7. Przewidywany termin dostawy lub poboru energii elektrycznej ............................................... 
8. Charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych instalacji lub sieci : 

a) rodzaj, napięcie ................................................................................................................ 
(np. TN, 3x230/400; obciążenie ciągłe lub okresowe) 

b) charakterystyczne dane techniczne niezbędne dla określenia rodzaju zabezpieczenia 
głównego i automatyki zabezpieczeniowej (bezpieczniki, wyłączniki instalacyjne) 
.................................................................................................................................................................................... 
(np. wielkość przetężeń prądowych, częstość oraz czas ich trwania, wytwarzanie przepięć lub wyższych harmonicznych, itp.) 

.......................................................................................................................................... 
9.Wymagania dotyczące odmiennych, od standardów jakościowych, parametrów energii  

elektrycznej lub parametrów jej dostarczania : 
a) niezawodność lub ciągłość zasilania : ................................................................................ 
b) częstotliwość: ................................................................................................................... 
c) dopuszczalna zawartość wyższych harmonicznych: ........................................................... 
d) dopuszczalna asymetria napięć: ......................................................................................... 
e) dopuszczalne odchylenia i wahania napięcia: ..................................................................... 
f) nieprzekraczalny łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń awaryjnych (dotyczy 

odbiorców napięcia średniego) ........................................................................................... 
10.Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w przypadku 

wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu energii elektrycznej:........................................... kW 
11.Nazwisko, imię i nr tel. osoby prowadzącej sprawę w imieniu wnioskodawcy: ......................... 

.............................................................................................................................................. 
12.Inne uwagi wnioskodawcy ...................................................................................................... 

................................................................................................................................................. 
 
Uwagi : 
 
1. Wnioskodawca (z wyłączeniem pkt. 8) wyraża zgodę na standardy jakościowe obsługi odbiorców 

wg Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007 r. ( Dz. U. Nr 93, poz. 623). 
2. Dla  wnioskowanej mocy przyłączeniowej do 180 kW wydawane będą warunki przyłączeniowe na 

napięciu do 1kV jeżeli moce przyłączeniowe będą dostępne, natomiast w przypadku wnioskowanej mocy 
przyłączeniowej powyżej 180 kW wydawane będą warunki  przyłączeniowe na napięciu powyżej 1kV. 

 
 



* niepotrzebne skreślić 

Do wniosku należy dołączyć : 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu w którym będą używane 

urządzenia lub instalacje elektryczne, lub oświadczenie o złożeniu takiego dokumentu przed podpisaniem 
umowy o przyłączenie. 

2. Kopię wpisu do rejestru działalności gospodarczej. 
3. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej 

sieci oraz sąsiednich obiektów. 
 
                                                                                             ........................................................ 
 ( podpis wnioskodawcy) 
 
 podstawa prawna: Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 89 z 2006 r. poz. 625, 

z późniejszymi zmianami), 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007 r., poz. 623). 


