
WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA  

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ  
 

 

 

 numer wniosku 
   (wypełnia pracownik ZMPG S.A.)         

---------------------------------------- 
         Miejscowość, data 

 

 

1.  DANE WNIOSKODAWCY 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
dla osób fizycznych: imię i nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, nr telefonu, PESEL 
dla pozostałych podmiotów: pełna nazwa firmy, siedziba i adres firmy, nr telefonu, NIP, REGON 

 

2. DANE LOKALU/OBIEKTU 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nazwa lub rodzaj obiektu, miejscowość, ulica, numer budynku 
 
 

3. WNIOSEK DOTYCZY 

 

 

 

stan istniejący - wypełnia pracownik ZMPG S.A.

obiektu projektowanego

rozdziału instalacji w obiekcie istniejącym

wzrostu mocy w obiekcie istniejącym
(dla wzrostu mocy w obiekcie istniejącym należy podać numer licznika)

inne:

----------------------------------------------------------------------

moc przyłączeniowa
wielkość 

zabezpieczenia  

przedl icznikowego[kW]

podpis  pracownika 



4. ZAPOTRZEBOWANIE MOCY I ENERGII 

w układzie 

 

 

5. ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE 

- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem        
  istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów. 
- Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu. 
- Wypis z KRS (dla podmiotów gospodarczych) lub zaświadczenie z ewidencji działalności     
  gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą). 
 
 
6. ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE 
 

 
 
7. DODATKOWE INFORMACJE 

 
 

Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu. ZMPG 
S.A. zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w zakresie niezbędnym 
do prawidłowego określenia warunków przyłączenia. 
 
 
 
 

__________________________________________________________________________ 

 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO) informujemy, iż: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni, 
ul. Rotterdamska 9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy pod 
numerem KRS 0000082699, posiadająca numer NIP 958-13-23-524. 

2) Z inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani skontaktować się poprzez adres e-mail: IOD@port.gdynia.pl.  

1-fazowym przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektr.

moc przyłączeniowa [kW]

3-fazowym przewidywane roczne zużycie energii elektr. [kWh]

wykaz dodatkowych źródeł zasilania (np. agregat prądowy, UPS)

pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu

inne



3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu określenia warunków przyłączenia do sieci, zawarcia umowy o 
przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit b 
RODO. 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do podmiotów zewnętrznych. 
5) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po ustaniu ważności warunków 

przyłączenia do sieci. 
6) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od administratora danych dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, 
 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jednakże po ustaniu ważności warunków przyłączenia 

do sieci dane osobowe zostaną usunięte po upływie 10 lat. 
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne – w przypadku ich nie podania warunki przyłączenia nie zostaną 

określone. 
8) Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

………………………………………………………… 
        Data, podpis i pieczęć Wnioskodawcy 

 


