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Wypełnia PGB Dystrybucja Sp. z o.o.

Nr wniosku
Data złożenia wniosku

_ _ /_ _ / _ _ _ _

Data kompletności wniosku

_ _ /_ _ / _ _ _ _

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA MAGAZYNÓW ENERGII
1. DANE WNIOSKODAWCY
Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Gmina:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Pesel (podaje osoba fizyczna):

NIP (nie dotyczy osoby fizycznej):

Regon (nie dotyczy osoby fizycznej):

Numer KRS (nie dotyczy osoby fizycznej):

2. ADRES DO KORESPONDENCJI
Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Gmina:

Ulica:

Nr budynku:

Nr lokalu:

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie warunków przyłączenia:
Telefon:
Adres e-mail:

3. DANE LOKALIZACYJNE OBIEKTU
Nazwa obiektu:
Gmina:

Miejscowość:

Ulica:

Numery działek i obręby, na których zlokalizowany będzie obiekt przyłączany do sieci:
Numer Księgi Wieczystej:
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4. RODZAJ OBIEKTU

□ obiekt projektowany
□ obiekt istniejący, nr PPE:_______________________________
5. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MAGAZYNU
Wnioskowany poziom napięcia w miejscu przyłączenia
magazynu energii:

Wnioskowany rodzaj przyłącza:

□ WN – 110 kV
□ SN – 110 kV

□ nN – 110 kV

□ napowietrzne

□ kablowe

Moc przyłączeniowa wymagana przy poborze energii z sieci
[kW]:
Moc przyłączeniowa wymagana przy podawaniu energii do sieci
[kW] :
Maksymalna łączna moc ładowania pobierana z sieci [kW]:
Maksymalna łączna moc rozładowania wprowadzana do sieci
[kW]:
Znamionowa łączna moc ładowania
pobierana z sieci [kW]:
Znamionowa łączna moc rozładowania
Wprowadzona do sieci [kW]:

6. ILOŚĆ I MOC PRZYŁĄCZANYCH MAGAZYNÓW ENERGII
Lp.

Typ z uwagi na rodzaj zasobnika energii:

Szt.

Moc znamionowa [kW]

1
2
3
4

7. MOC BEZPIECZNA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Minimalna moc wymagana dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia w przypadku
wprowadzenia ograniczeń dostarczaniu i poborze energii
Elektrycznej [kW]:
Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne magazynu energii
[MWh]:
Moc potrzeb własnych magazynu energii elektrycznej [kW]:

8. PLANOWANY TERMIN PRZYŁĄCZENIA
Oczekiwany termin przyłączenia

dzień/miesiąc/rok

Przewidywany termin rozpoczęcia po raz pierwszy dostarczania
energii elektrycznej

dzień/miesiąc/rok
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9. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU*
▪

▪
▪
▪
▪

▪

▪

Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości wraz z dokumentem potwierdzającym tytuł prawny
WNIOSKODAWCY do korzystania z lokalu, obiektu lub nieruchomości, na której znajdować się będzie/znajduje
się magazyn energii. W przypadku gdy WNIOSKODAWCA jest właścicielem nieruchomości, na której
posadowiony jest/będzie magazyn energii, którego prawo jest ujawnione w księdze wieczystej dopuszcza się
wyłącznie podanie nr księgi wieczystej tej nieruchomości w treści wniosku. PGB Dystrybucja Sp. z o.o. zastrzega
sobie możliwość zażądania od WNIOSKODAWCY oryginału tytułu prawnego na każdym etapie postępowania.
Plan zabudowy obiektu na mapie sytuacyjno-wysokościowej.
Planowany schemat elektryczny obiektu, uwzględniający schemat stacji transformatorowo-rozdzielczej wraz z jej
parametrami oraz przedstawiający długości linii zasilających magazynu energii.
Kartę katalogową/parametry techniczne magazynu energii lub jego głównych komponentów (tj.zasobnik energii,
falownik, transformator).
Załącznik nr 1 do WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ DLA MAGAZYNÓW ENERGII. Jeżeli obiekt posiada więcej niż 1 typ zasobnika
energii wówczas należy złożyć Załącznik nr 1 dla każdego typu zasobnika energii.
Dokumenty w języku obcym należy przetłumaczyć na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wprowadzane
dane we wniosku dotyczą całego obiektu przyłączanego.
Pełnomocnictwa określające zakres umocowania pełnomocników w przypadku wnioskodawców działających za
ich pośrednictwem.

* PGB Dystrybucja Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo żądania od Wnioskodawcy przedłożenia dodatkowych dokumentów
niezbędnych do prawidłowego określenia warunków przyłączenia

10. DODATKOWE INFORMACJE, WYMAGANIA, UWAGI WNIOSKODAWCY
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

□ Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PGB Dystrybucja Sp. z o.o. moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz 1182 tekst jednolity), w celu określenia warunków przyłączenia, zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

□ Potwierdzam zgodność danych zawartych we wniosku

.....................................................
miejscowość i data

......................................................................................
czytelny podpis WNIOSKODAWCY

11. INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1.

2.
3.

Administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest PGB Dystrybucja Sp. z o.o. (dalej: PGB)
z siedzibą: ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa. Z PGB można się skontaktować poprzez: adres
e-mail: rodo@pgbiogaz.pl.
Zebrane dane będą przetwarzane w celach związanych z rozpatrzeniem i realizacją wniosku, a w sytuacji zawarcia
umowy na potrzeby jej realizacji oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
W przypadku Wnioskodawców - osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub
wspólników Spółek cywilnych -podstawą prawną przetwarzania ich danych wynikającą z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych (RODO) jest: a. podjęcie działań przed zawarciem umowy oraz na potrzeby jej realizacji, zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. b RODO; b. wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO określonych
przepisami prawa energetycznego; c. prawnie uzasadniony interes PGB, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO
związany z realizacją niniejszego wniosku oraz umowy w sytuacji jej zawarcia.
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Podstawą prawną przetwarzania danych osób wskazanych do kontaktu we wniosku, innych niż osoby, o których mowa
w pkt 4, jest prawnie uzasadniony interes PGB, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, związany z realizacją wniosku
oraz wykonania postanowień umowy w sytuacji jej zawarcia.
5. Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa, w tym
Urzędowi Regulacji Energetyki w razie niezasadności ekonomiczno-technicznej przyłączenia. Dane będą
przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PGB w tym m.in.: obsługującym
systemy informatyczne, prowadzącym obsługę finansowo- księgową, prowadzącym zewnętrzne archiwa dokumentacji,
realizującym audyty; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PGB i wyłącznie zgodnie
z jej poleceniami.
6. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji niniejszego wniosku, a po jej zakończeniu przez czas określony
przepisami prawa energetycznego. W sytuacji zawarcia umowy dane będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia
ewentualnych roszczeń z niej wynikających.
7. Każda osoba ma prawo: dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia ich
przetwarzania, jak również wyrażenia sprzeciwu w przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes,
o którym mowa w ust. 4 lit. c oraz 5 powyżej.
8. W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z PGB lub z inspektorem ochrony danych (dane
kontaktowe wskazane w ust. 1 i 2 powyżej).
9. Każda osoba ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie i realizacja
niniejszego wniosku.
4.
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