
                                              WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
                                           DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIĘCIU 230/400V 
                                                       (Grupa przyłączeniowa IV,V)   NOWY OBIEKT 
                                                                                                                                                                 FORMULARZ 01   05/2021  

 

□ właściwe zaznaczyć krzyżykiem 

 

1. Dane Wnioskodawcy  

 

                                                                                                                                                                         
imię i nazwisko lub nazwa firmy 

 

                                                                
ulica 

 

            
nr bud./lok. 

 

                                                                        
miejscowość 

 

             
kod pocztowy 

 

                                  
poczta 

 

                                     
gmina 

 

                                             
PESEL 

 

                                          
NIP (dotyczy firmy) 

 

                                    
REGON (dotyczy firmy) 

 

                                                                    
KRS (dotyczy firmy) 

☐    tak 

☐    nie 
płatnik VAT 

 

                                             
adres e-mail 

 

                                                                            
telefon kontaktowy 

2.Dane obiektu 

                                                                                                                                                     
rodzaj obiektu w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane (dom jednorodzinny, lokal w budynku wielorodzinnym, dom letniskowy, zakład produkcyjny/usługowy, gospodarstwo rolne, budynek wielorodzinny itd.) 

                                                                                           
ulica 

                                           
nr bud./lok. 

                                           
nr działki oraz obręb 

                 
kod pocztowy 

                                                                     
miejscowość 

                                           
poczta 

                                           
gmina 

                                                                                     
nazwa obiektu/osiedla (opcjonalnie) 

                                                                                     
nr księgi wieczystej 

3. Napięcie, moc i energia (dla budynków wielolokalowych należy dołączyć Załącznik nr 01) 

wnioskowany rodzaj przyłącza 
☐ napowietrzne 

instalacja 
☐ jednofazowa 230V 

☐ kablowe ☐ trójfazowa 230/400V 

Moc przyłączeniowa 
(z dokładnością do 0,5 kW) [kW] 

 
                                     
 

Przewidywane roczne zużycie 
energii elektrycznej [kWh] 

 
                               
 

4. Zaawansowanie prac związanych z realizacją instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie: 

☐ nierozpoczęte 
Termin rozpoczęcia prac wykonania instalacji 

elektrycznej w przyłączanym obiekcie: 
__ /__ /____ Termin zakończenia wykonania prac instalacji 

elektrycznej w przyłączanym obiekcie: 
__ /__ /____ 

☐ rozpoczęte  
Termin zakończenia wykonania prac instalacji 

elektrycznej w przyłączanym obiekcie: 
__ /__ /____   

☐ zakończone 
 

Nie podanie terminów skutkuje opóźnieniem podpisania Umowy o przyłączenie 

5. Zasilanie placu budowy 

☐ Wnioskuję o zasilanie placu budowy z przyłącza docelowego zrealizowanego w ramach niniejszego Wniosku 

Wnioskodawca (na etapie zawartej Umowy o przyłączenie) dostarczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, na którym znajduje się obiekt przyłączany oraz 

prawomocną decyzję administracyjną na budowę obiektu (Pozwolenie na budowę/Zgłoszenie) – dostarczenie tych dokumentów warunkuje wybudowanie 

przyłącza w celu zasilania placu budowy z przyłącza docelowego. 

6. Obowiązkowe załączniki 

– dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym będą używane urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne należące 

do Wnioskodawcy (np. opis z księgi wieczystej, akt notarialny), 

– plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą OZC S.A. szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem 

istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów. 

7. Dodatkowe załączniki 

☐ 

Pismo Wnioskodawcy dotyczące odmiennych od standardowych parametrów energii elektrycznej w miejscu przyłączenia (np. w zakresie wartości 
harmonicznych, asymetrii napięć, odchyleń i wahań napięcia, czasu trwania przerw w dostawie energii elektrycznej) – brak pisma traktowany jest jako 
akceptacja standardowych parametrów dostarczanej energii elektrycznej określonych w §38, §39 i §40 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 
04.05.2007 r. (Dz. U. z 2007, nr 93, poz. 623). 

☐ 
Informacje techniczne dotyczące zakłóceń jakie mogą wprowadzać urządzenia, instalacje lub sieci Wnioskodawcy (dotyczy obiektów o mocy 
przyłączeniowej powyżej 40kW) oraz o urządzeniach zasilania rezerwowego. 

☐ Upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli w imieniu Wnioskodawcy wniosek składa inny podmiot lub osoba) 

☐ 
Załącznik nr 01 (jeżeli wniosek dotyczy budynku wielolokalowego) 
dla każdego budynku oddzielny 

Liczba sztuk Załącznika nr 01:    

☐ Wniosek o określenie warunków przyłączenia Mikroinstalacji (gdy wnioskowany obiekt będzie miał przyłączoną Mikroinstalację). 



                        WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA 
                     DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIĘCIU 230/400V 
                                 (Grupa przyłączeniowa IV,V)   NOWY OBIEKT 

W przypadku wątpliwości związanych z procedurą przyłączania do sieci OZC S.A. prosimy dzwonić pod numery telefonów: 515 046 230 oraz 692 476 372. 

 

8. Dodatkowe informacje, wymagania, uwagi Wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Podpis Wnioskodawcy 

Warunki przyłączenia i projekt umowy o przyłączenie proszę przesłać pocztą na adres (jeśli jest inny niż w punkcie 1. Wniosku): 

 

                                                                             
 
 
 
adres korespondencyjny 

___ /___ /_____ 
data 

 
 
 
 
 
podpis Wnioskodawcy 

10. Informacje o zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (zwane dalej RODO) 

uprzejmie informujemy, że:  

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. 

2. Nasze dane kontaktowe: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski 

3. Z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: ozc@ozcsa.pl  

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, f RODO, czyli w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora 

oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z art. 7 Ustawy Prawo Energetyczne. Prawnie uzasadnionym interesem ADO 

jest dochodzenie roszczeń wynikających z przepisów prawa. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy. 

6. Odbiorcą danych osobowych mogą zostać: 

a. Uprawnione organy publiczne, 

b. Podmioty świadczące usługi na rzecz ADO, na podstawie zawartych umów w zakresie świadczonej usługi przyłączenia do sieci, lub 

dystrybucji energii elektrycznej, 

c. Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności, 

d. Podmioty świadczące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji, 

e. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług, 

f. Podmioty świadczące usługi informatyczne dla ADO w zakresie systemów przetwarzania danych osobowych, 

g. Podmioty świadczące usługę sprzedaży lub sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej, 

h. Sprzedawca z urzędu. 

7. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4. 

a. W zakresie realizacji umowy, przez okres do jej zakończenia, po tym czasie dane będą przetwarzane przez okres wymagany przez prawo 

lub przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń, 

b. W zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ADO, dane będą przetwarzane przez okres wypełniania tych obowiązków, 

c. W zakresie realizacji uzasadnionych interesów ADO, dane będą przetwarzane do chwili pozytywnego rozpatrzenia wniesionego przez 

Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. Informujemy o przysługującym prawie do: 

a. Dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii, 

b. Sprostowania swoich danych osobowych, 

c. Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

d. Przenoszenia danych osobowych, 

e. Usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy. 

f. Złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych 

interesów realizowanych przez ADO.  

g. Wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Z uprawnień tych można skorzystać kontaktując się pisemnie na adres ADO (patrz pkt 2) lub poprzez e-mail (patrz pkt 3). 


