DRUK DOTYCZY NOWEGO OBIEKTU

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ O NAPIĘCIU 230/400 V ODBIORCZYCH URZĄDZEŃ, INSTALACJI
LUB SIECI (GRUPA PRZYŁĄCZENIOWA IV,V)
Numer wniosku (wypełnia OZC SA)

1. Dane Wnioskodawcy

Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy

Ulica

Nr bud./lok.

Kod pocztowy

Poczta

Gmina

NIP (nie dotyczy osoby fizycznej)
tak

Miejscowość

PESEL (podaje osoba fizyczna)

REGON (nie dotyczy osoby fizycznej)

Numer KRS (nie dotyczy osoby fizycznej)

Adres e-mail

Telefon kontaktowy

nie

Jest podatnikiem VAT

2. Dane Obiektu

Rodzaj obiektu (obiekt w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane)

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr bud./lok.

Nr działek oraz obręb

Poczta

Gmina

Nazwa obiektu (należy podać w przypadku gdy występuje nazwa własna obiektu)

Nr Księgi Wieczystej

3. Napięcie, moc i energia (dla budynków wielolokalowych należy dodatkowo wypełnić załącznik nr 1)
Wnioskowany rodzaj przyłącza:

napowietrzne

Instalacja:

trójfazowa 230/400V

jednofazowa 230V

Moc przyłączeniowa:

kW

kablowe

Przewidywane roczne zużycie energii elektrycznej

kWh

Moc przyłączeniową należy podać z dokładnością do 0,5 kW

4. Stan prac związanych z realizacją instalacji elektrycznej w przyłączanym obiekcie:
Podane terminy zostaną wpisane do projektu Umowy o Przyłączenie. W przypadku ich nieuzupełnienia Wniosek uznany zostanie za niekompletny.
Termin rozpoczęcia prac wykonania instalacji elektrycznej w
nierozpoczęte przyłączanym obiekcie

Termin wykonania instalacji elektrycznej
w przyłączanym obiekcie
DD-MM-RRRR

rozpoczęte

DD-MM-RRRR

Termin wykonania instalacji elektrycznej w przyłączanym
obiekcie
DD-MM-RRRR

zakończone

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. wypis z księgi wieczystej, akt notarialny.
• Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą OZC SA szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem instniejącej
sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów.

7. Dodatkowe załączniki (opcjonalnie)
Pismo WNIOSKODAWCY dotyczące odmiennych od standardowych parametrów energii elektrycznej w miejscu przłączenia (np. w zakresie zawartości harmonicznych, asymetrii
napięć, odchyleń i wahań napięcia, czasu trwania przerw w dostarczanie 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 04.05.2007r. (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 40 kW)
oraz o urządzeniach zasilania rezerwowego.
Upoważnienie do reprezentowania WNIOSKODAWCY (jeżeli w imieniu WNIOSKODAWCY wniosek składa inny podmiot).
Załącznik nr 1 (jeżeli Wniosek dotyczy budynku wielolokalowego) - dla każdego budynku należy wypełnić odrębny załącznik nr 1
Wniosek o określenie warunków przyłączenia Mikroinstalacji (gdy wnioskowany obiekt będzie miał przyłączoną Mikroinstalację).

8. Dodatkowe informacje, wymagania, uwagi Wnioskodawcy

9. Podpis Wnioskodawcy
Warunki przyłączenia i projekt umowy o przyłączenie proszę przesłać pocztą na adres*:

*podać w przypadku, gdy adres jest inny niż w puncie 1. wniosku

Data i czytelny podpis WNIOSKODAWCY

10. Informacja w zakresie danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) uprzejmie
informujemy, że:
1) Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA, ul. Wysocka 57, 63-400 Ostrów Wielkopolski
2) 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. Dane przetwarzane będą także w celach wynikajacych z
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem ADO jest: dochodzenie roszczeń wynikających z
przepisów prawa.
3) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy.
4) 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,
c. Podmioty świadczące usługi w zakresie dochodzenia należności,
d. Podmioty wykonujące usługi archiwizacyjne oraz niszczenia dokumentacji,
e. Podmioty świadczące usługi obsługi prawnej w zakresie realizowanych usług,
f. Podmioty świadczące usługi informatyczne w zakresie systemów przetwarzających Twoje dane osobowe .
5) Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2.
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 Ciebie sprzeciwu wobec
przetwarzania danych.
6. 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,
d. przenoszenia danych,
e. usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja umowy
W stusunku do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez adminiostratora przysługuje Ci prawo złożenia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
7. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

