Miejscowość,

data

Prośba o określenie możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetyczne
ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O. urządzeń
elektroenergetycznych Odbiorcy
1. Dane wnioskodawcy
Imię i nazwisko / nazwa firmy
Ulica

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta
PESEL

NIP

REGON

KRS

TELEFON

EMAIL

2. Dane obiektu
Imię i nazwisko / nazwa firmy
Ulica /
numer
działki
Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta
3. Rodzaj obiektu:
Lokal mieszkalny

Dom jednorodzinny

Lokal użytkowy

Plac budowy

Budynek usługowy

Inne: …………………………..

4. Wnioskowana moc przyłączeniowa:
Docelowa: …………………. kW

5. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii: …………………........
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6. Standardy zasilania:
W przypadku wymagania parametrów zasilania innych niż określonych w §38, §39 oraz §40 ust. 5
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. (Dz.U. z 2007, nr 93, poz. 623) lub w
przypadku zainstalowania urządzeń zasilania rezerwowego prosimy o załączeniu opisu parametrów.

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
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki 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.
Oświadczam*, że wyrażam zgodę na publikowanie przez Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.informacji
dotyczących mojej siedziby lub miejsca zamieszkania, lokalizacji przyłączenia, mocy przyłączeniowej, daty wydania
warunków przyłączenia, zawarcia umowy o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową.
Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

Podpis wnioskodawcy:

Załączniki:
upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka)
schemat instalacji wewnętrznej obiektu
projekt zagospodarowania działki lub terenu, na którym znajduje się obiekt przyłączany wraz z wstępną lokalizacją
elementów przyłącza
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