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Dane odbiorcy energii elektrycznej: 
 
 

………………………………………………………………………………….…………………… 
Nazwisko i imię/ nazwa firmy 

 
…………………………………………………  ………………… ………………… 
ulica        Numer domu  Numer lokalu 

 

…………………………………………………  ………………………….………………. 
Numer telefonu       Numer faksu 

 

…………………………………………………  …………………………………….……. 
Kod pocztowy       Miejscowość 

 

………………………………………………...  ……………………………………….… 
NIP        Regon/PESEL 

 

 
WNIOSEK 

o zawarcie umowy dystrybucji energii elektrycznej 
 

Zgłaszam wniosek o zawarcie umowy dystrybucji energii elektrycznej  
 
1. Adres obiektu 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa obiektu 

 

…………………………………………………  ………………… ………………….. 
ulica        Numer domu  Numer lokalu 

 

…………………………………………………  …………………………………………. 
Kod pocztowy       Miejscowość 

 
2. Okres obowiązywania umowy 
 

Umowa na czas nieokreślony*) Umowa obowiązuje od dnia Umowa obowiązuje do dnia 

 
 

 
…………………………………………………… 

 
…………………………………………………….. 

*-odpowiednie zaznaczyć 
 

3. Grupa taryfowa  ………………………… zgodna z Taryfą dla dystrybucji energii elektrycznej 
 
4. Napięcie znamionowe  …………………………  kV 
 
5. Wnioskowana moc umowna …………………………  kW 
 
6. Wartość mocy bezpiecznej*) …………………………  kW 
    *) dotyczy odbiorców o mocy przyłączeniowej powyżej 300 kW  
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7. Wybrany okres rozliczeniowy – zgodnie z Taryfą Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
    okres dekadowy/jednomiesięczny*)   *) niepotrzebne skreślić 
 

8. Sprzedawca energii elektrycznej(podmiot odpowiedzialny za sprzedaży energii elektrycznej) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………...…. 
Nazwa i adres Sprzedawcy 
 

9. Sprzedawca rezerwowy energii elektrycznej (podmiot odpowiedzialny za sprzedaży energii  
    elektrycznej w przypadku utraty ww. Sprzedawcy) – wpisać jeżeli inny niż Plus Energia sp. z o.o. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa i pełny adres Sprzedawcy rezerwowego 
 

10.Informacje dodatkowe 

W przypadku modernizacji bądź przebudowy układu pomiarowego do niniejszego formularza 
zamówienia usługi dystrybucji energii elektrycznej należy dołączyć „schemat jednokreskowy układu 
zasilania” - załącznik 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Informacje dodatkowe 
 

 
Oświadczam, że instalacja elektryczna w obiekcie/lokalu wykonana jest przez osoby posiadające 
uprawnienia do budowy i pomiarów instalacji elektrycznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Instalacja spełnia warunki dla załączenia pod napięcie. Instalacja elektryczna nie jest podłączona do innych 
instalacji odbiorczych do których odbiorca nie ma tytułu prawnego. Przyłączenie instalacji nie narusza praw 
osób trzecich. 
 
Pomiary ochrony przeciwporażeniowej urządzeń i instalacji elektrycznej zostaną wykonane po przyłączaniu 
do sieci. Protokoły z pomiarów zostaną dołączone do dokumentacji budowlanej obiektu. 
 
 
 
 

………………………… …………………..……….  ……………………………………… 
Miejscowość    Data   Czytelny podpis i pieczątka odbiorcy 
 
 

Przy składaniu niniejszego Wniosku należy okazać: 

1. Dowód osobisty (dotyczy osób fizycznych, będących stroną Umowy oraz osób reprezentujących stronę 
Umowy). 

2. Tytuł prawny do lokalu/obiektu np. umowa cywilno-prawna (najem, dzierżawa, użyczenie), akt własności, 
decyzja administracyjna, protokół przekazania/odbioru lokalu. 

3. Oświadczenie o wskazaniach licznika energii elektrycznej - (przy istniejącym układzie pomiarowo-
rozliczeniowym). 

4. Wypis z ewidencji/rejestru (KRS lub EDG),  

5. NIP i REGON (dotyczy podmiotów gospodarczych). 


