
Nazwa i adres wnioskodawcy:      .............................. dn. .......................... 

........................................................................ 

........................................................................ 

......................        ..........................................       

JSW KOKS S.A. 

ul. Pawliczka 1 

41-800 Zabrze 

WNIOSEK 
o określenie warunków przyłączenia do elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej  

JSW KOKS S.A.  dla grup: III, IV. 

 

1. Wnioskodawca .......................................................................................................................................................... 

2. Nazwa obiektu lub zakładu ....................................................................................................................................... 

3. Lokalizacja odbioru energii elektrycznej ................................................................................................................... 

4. Wniosek dotyczy: nowego obiektu *, rozbudowy instalacji istniejącej *, zwiększenia mocy *, zwiększenia 

pewności  zasilania * ................................................................................................................................................ 

5. Napięcie znamionowe w miejscu dostarczania energii elektrycznej.......................................................................V 

6. Określenie zapotrzebowania na energię elektryczna istniejąca i na poszczególne lata:** 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
 

 

Moc 

istniejąca 

 

Moc przewidywana 

 w roku........... 
 

w roku........... 
 

docelowo 
 Moc przyłączeniowa  (największa moc pobierana 

jednocześnie przez okres co najmniej 15 minut) 

 

KW  

 

 

 

 

 

 

 
Roczne zużycie energii elektrycznej  

przez zakład 
MWh  

 

 

 

 

 

 

 
7. Charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci: 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

8. Przewidywany termin przyłączenia obiektu do sieci rozdzielczej: ............................................................................ 

9. Wymagania dotyczące odmiennych od standardów jakościowych parametrów energii elektrycznej lub 

parametrów jej dostarczania, w tym: ...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................. 

10. Dla Odbiorców o mocy większej niż 300 kW określenie minimalnej mocy ................................ kW wymaganej 

dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu 

i poborze energii elektrycznej. 

11. Przewidywana moc urządzeń prądotwórczych ................. kW. 

12. Inne wymagania....................................................................................................................................................... 

13. Dane dodatkowe podane w załącznikach: 

a)  plan usytuowania zakładu (szkic) względem  istniejącej sieci 

b)  dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z w/w obiektu, w którym będą 

używane urządzenia lub instalacje elektryczne, 

Jednocześnie zobowiązujemy się zawiadomić bezzwłocznie adresata niniejszego wniosku o wszelkich zaistniałych 

zmianach w planach realizacji inwestycji, lokalizacji, itp. 

14. Osoba upoważniona przez wnioskodawcę do ustaleń ................................................................tel........................ 

 

Wniosek wypełnił     Stanowisko służbowe              pieczątka i podpis 

 

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

 

16. Wydano Techniczne Warunki Przyłączenia TWP nr ........................ dn. .....................  .............................. 
*  niepotrzebne skreślić 
**dla liczby przyłączy większej niż jeden, należy dołączyć załącznik z określeniem mocy dla każdego przyłącza, a w rubryce wpisać sumaryczną moc 
przyłączeniową 

kod pocztowy miejscowość 

miejscowość 

Załącznik nr 1 


