
Wniosek należy uzupełnić drukowanymi literami.

Wnioskodawca

Wniosek o zawarcie / zmianę umowy o przyłączenie  
do sieci dystrybucyjnejUP

Umowę proszę przesłać na adres: Wnioskodawcy 1 Wnioskodawcy 2 / Pełnomocnika Inny, wpisz poniżej

Imię i nazwisko / Firma

W przypadku większej liczby wnioskodawców, prosimy o wypełnienie załącznika UP-A.

Gmina Miejscowość

Kod pocztowyNr lokalu
/

Nr domuUlica

Gmina Miejscowość

Kod pocztowyNr lokalu
/

Nr domuUlica

Dane Wnioskodawcy 2 / Pełnomocnika (opcjonalne) Wnioskodawca 2 Pełnomocnik

Gmina Miejscowość

Kod pocztowyNr lokalu
/

Nr domuUlica

Adres zamieszkania / Adres firmy

TAURON Dystrybucja S.A, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 2301792161/2 TD_UP

Imię Wnioskodawcy 1

Firma (jeśli dotyczy)

PESEL NIP (jeśli dotyczy)

E-mailTelefon komórkowyTelefon stacjonarny

Nazwisko Wnioskodawcy 1

Nr i seria dokumentu tożsamości

Imię Wnioskodawcy 2

Firma (jeśli dotyczy)

PESEL NIP (jeśli dotyczy)

E-mailTelefon komórkowyTelefon stacjonarny

Nazwisko Wnioskodawcy 2

Nr i seria dokumentu tożsamości

Elektroniczna Obsługa Klienta: 
info@tauron-dystrybucja.pl

Telefoniczna Obsługa Klienta: 
32 606 0 616 
(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, 
zgodnie z taryfą operatora)

Adres korespondencyjny:  
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. 
40-389 Katowice, ul. Lwowska 23



Wnioskowany zakres zmian w umowie lub uwagi dodatkowe

Załączniki do wniosku (jeśli nie zostały dołączone do wniosku WP)

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci.

Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu.

Wykaz osób fizycznych lub prawnych, występujących jako Podmiot Przyłączany - Załącznik UP-A. 
(wymagany w przypadku, gdy stroną Umowy występującą jako Podmiot Przyłączany jest więcej niż jedna osoba fizyczna lub jedna osoba 
prawna).

2.

3.

4.

5. Inne:

Podpis Wnioskodawcy/PełnomocnikaData

Załączniki  (załączniki wypełnione w języku polskim, pkt. 1 załącznik wymagany w każdym przypadku, pozostałe wymagane opcjonalnie)

2/2 TD_UP

Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej

Data

Odbiór umowy o przyłączenie

Umowę o przyłączenie odbiorę osobiście w Punkcie Obsługi Klienta

Proszę o przesłanie umowy o przyłączenie na wskazany adres korespondencyjny

(w przypadku nieodebrania umowy o przyłączenie w uzgodnionym terminie zostaną one niezwłocznie przesłane na wyżej wskazany adres korespondencyjny)

Osoba upoważniona do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy

Nazwa Firmy (jeśli dotyczy)

Imię Nazwisko

Kod pocztowyNr lokalu
/

Nr domu

MiejscowośćGmina

Ulica

E-mailTelefon komórkowyTelefon stacjonarny

Cel złożenia wniosku
Nr warunków przyłączenia Data wydania warunków przyłączenia

zawarcie umowy o przyłączenie

Data sporządzenia umowy o przyłączenieNr umowy o przyłączenie
zmiana umowy o przyłączenie


Wniosek należy uzupełnić drukowanymi literami.
Wnioskodawca
Wniosek o zawarcie / zmianę umowy o przyłączenie 
do sieci dystrybucyjnej
UP
Umowę proszę przesłać na adres:
W przypadku większej liczby wnioskodawców, prosimy o wypełnienie załącznika UP-A.
/
/
Dane Wnioskodawcy 2 / Pełnomocnika (opcjonalne)
/
Adres zamieszkania / Adres firmy
TAURON Dystrybucja S.A, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216
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Elektroniczna Obsługa Klienta:
info@tauron-dystrybucja.pl
Telefoniczna Obsługa Klienta:
32 606 0 616(opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z taryfą operatora)
Adres korespondencyjny: 
TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.40-389 Katowice, ul. Lwowska 23
Wnioskowany zakres zmian w umowie lub uwagi dodatkowe
Załączniki do wniosku (jeśli nie zostały dołączone do wniosku WP)
1.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci.
2.
3.
4.
5.
Inne:
Podpis Wnioskodawcy/Pełnomocnika
Data
Załączniki  (załączniki wypełnione w języku polskim, pkt. 1 załącznik wymagany w każdym przypadku, pozostałe wymagane opcjonalnie)
2/2
TD_UP
Przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii elektrycznej
Odbiór umowy o przyłączenie
(w przypadku nieodebrania umowy o przyłączenie w uzgodnionym terminie zostaną one niezwłocznie przesłane na wyżej wskazany adres korespondencyjny)
Osoba upoważniona do udzielania i otrzymywania informacji dotyczących realizacji przedmiotu umowy
/
Cel złożenia wniosku
	jak wyżej: 
	Znak: 
	Gmina: 
	Kod pocztowy: 
	Telefon stacjonarny: 
	Nazwa Firmy (jeśli dotyczy): 
	NIP: 
	Adres e-mail: 
	Drukuj: 
	Zapisz jako: 
	Inne, wpisz jakie: 
	Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TAURON Dystrybucja GZE S.A. 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a.  TAURON Dystrybucja GZE S.A. jako administrator danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) informuje, że dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie podanym powyżej oraz wyłącznie w celu realizacji procesu zapewnienia dostawy energii elektrycznej. : 0
	Data: 
	Inne, wpisz jakie: 



