
OŚWIADCZENIE 
o stanie technicznym instalacji odbiorczej (wypełnia elektryk) 
 Data:
 Prosimy wypełniać drukowanymi literami. Właściwe pole zakreślić krzyżykiem.

A. Dotyczy:

linii napowietrznej (AL) linii NLK
innerozdzielnicy nN w st. transf.skrzynki SP260
złącza kablowego

obiektu nowo przyłączanego zmiany mocy przyłączeniowej
zmiany mocy umownej w ramach mocy przyłączeniowej

innerozdziału instalacjizmiany użytkownika

zmiany układu zasilania

Dane odbiorcy energii elektrycznej i adres lokalizacji obiektu:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy*

ul. kod pocztowy

miejscowość telefon kontaktowy

B. Dane składającego oświadczenie:
Imię i nazwisko/Nazwa firmy*

 Adres zmieszkania/Siedziba firmy*: ul. kod pocztowy

miejscowość telefon kontaktowy

PESEL (dla osób fizycznych) NIP (dla firm)

posiadam ważne zaświadczenie kwalifikacyjne numer                                                      uprawniające do sprawdzania stanu 
technicznego instalacji elektrycznych, 
instalacja elektryczna w powyższym obiekcie (od miejsca dostarczania energii elektrycznej) została wykonana 
i sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i nadaje się do załączenia pod napięcie. Za stan instalacji 
elektrycznej przyjmuję całkowitą odpowiedzialność

C. Informacje dodatkowe:
Energia elektryczna będzie dostarczana na potrzeby:

nietak

Zabezpieczenie przedlicznikowe: Typ Wartość [A]

Nr umowy przyłączeniowej Moc przyłączeniowa: [kW],

Instalacja elektryczna: jednofazowa trójfazowa

Licznik znajduje się w miejscu: ogólnie dostępnym (np.:na klatce schodowej/na zewnątrz obiektu)niedostępnym (np.: w lokalu)

inne

Telefoniczna Obsługa Klientów: 
E-mail:

tel.  32 303 0 303, dla firm 32 303 0 101 
indywidualni@vattenfall.pl, dla firm komercyjni@vattenfall.pl

podpis składającego oświadczenie

* niepotrzebne skreślić

 Oświadczam, że: 

 - 
  
-

Typ i przekrój przewodów WLZ (wewnętrznej linii zasiliającej):

WLZ wymaga przyłączenia:

Przyłączenie WLZ nastąpi do:

domu jednorodzinnego lokalu  mieszkalnego garażu
inneplacu budowy


OŚWIADCZENIE
o stanie technicznym instalacji odbiorczej (wypełnia elektryk)
 
Oświadczenie on stanie technicznym instalacji odbiorczej (wypełnia elektryk) pomiarowo-rozliczeniowego
 Prosimy wypełniać drukowanymi literami. Właściwe pole zakreślić krzyżykiem.
Uwaga: prosimy wypełniać drukowanymi literami.
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A. Dotyczy:
Punkt A. Dotyczy:
Dane odbiorcy energii elektrycznej i adres lokalizacji obiektu:
Dane odbiorcy energii elektrycznej i adres lokalizacji obiektu:
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B. Dane składającego oświadczenie:
Punkt B. Dane składającego oświadczenie:
 Adres zmieszkania/Siedziba firmy*:
Adres zamieszkania lub siedziba firmy składającego oświadczenie
posiadam ważne zaświadczenie kwalifikacyjne numer                                                      uprawniające do sprawdzania stanu                                                                       technicznego instalacji elektrycznych,
instalacja elektryczna w powyższym obiekcie (od miejsca dostarczania energii elektrycznej) została wykonana                   i sprawdzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i nadaje się do załączenia pod napięcie. Za stan instalacji elektrycznej przyjmuję całkowitą odpowiedzialność
C. Informacje dodatkowe:
Punkt C. Informacje dodatkowe:
Energia elektryczna będzie dostarczana na potrzeby:
Energia elektryczna będzie dostarczana na potrzeby:
[A]
amperów
[kW],
kilowatów
Instalacja elektryczna: 
Instalacja elektryczna: 
Zaznacz jedną z możliwych opcji.
Licznik znajduje się w miejscu:
Licznik znajduje się w miejscu:
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Blok Telefony
Blok Telefony
Telefoniczna Obsługa Klientów:
E-mail:
Telefoniczna Obsługa Klientów:
Telefoniczna Obsługa Klientów:
tel.  32 303 0 303, dla firm 32 303 0 101
indywidualni@vattenfall.pl, dla firm komercyjni@vattenfall.pl
tel.  (032) 303 0 303, dla firm (032) 303 0 101
podpis składającego oświadczenie
Podpis składającego oświadczenie
* niepotrzebne skreślić
*niepotrzebne skreślić
 Oświadczam, że:
 
-
 
-
WLZ wymaga przyłączenia:
Adres zamieszkania lub siedziba firmy składającego oświadczenie
Przyłączenie WLZ nastąpi do:
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