OK

Oświadczenie o możliwości przyłączenia odbiorcy do sieci
elektroenergetycznej oraz dostaw energii elektrycznej
dla jednego obiektu o mocy przyłączeniowej do 40 kW

Data wypełnienia

1. OŚWIADCZENIE TAURON Dystrybucja S.A.
W oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne oraz Ustawę z dnia 07.07.2004 roku – Prawo Budowlane oświadczamy,
że istnieje możliwość przyłączenia niżej określonego obiektu. Przyłączenie obiektu wymaga uzyskania warunków przyłączenia oraz zawarcia i zrealizowania Umowy
o przyłączenie.
Niniejsze oświadczenie traci ważność po upływie jednego roku od daty jego wydania, jeżeli w tym okresie nie zostaną wydane warunki przyłączenia.
Niniejsze oświadczenie wydaje się w celu uzyskania warunków zabudowy /decyzji ULICP dla obiektu.
Niniejsze oświadczenie nie stanowi podstawy do przystąpienia do prac projektowych i budowlanych w zakresie przyłączenia.
Oświadczenie o możliwości przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nie narzuca na TAURON Dystrybucja S.A. obowiązku późniejszego przyłączenia klienta wg
opłaty taryfowej oraz w ściśle określonym terminie. Oświadczenie ma charakter informacyjny i może ulec zmianie.

2. Dane Inwestora
Imię

Nazwisko

Nazwa Firmy (jeśli dotyczy)

Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość i kraj (jeśli inny niż Polska)

Ulica

Nr administracyjny

Nr lokalu

3. Dane opisujące obiekt
Rodzaj obiektu:
dom jednorodzinny
Kod pocztowy

Ulica

Podpis Inwestora

lokal mieszkalny
Miejscowość

garaż

obiekt usługowy

inne (wpisz obok)

Gmina

Nr administracyjny obiektu / Obręb, numery działek

Podpis TAURON Dystrybucja S.A.

Uzupełniony druk OK jest podstawą do uzyskania oświadczenia o możliwości przyłączenia i dostaw energii elektrycznej. Druk podpisywany jest przez przedstawicieli
TAURON Dystrybucja S.A. w Punkcie Obsługi Klienta lub po przesłaniu na adres korespondencyjny podany poniżej. W przypadku obsługi korespondencyjnej podpisane
oświadczenie przesłane jest na adres Inwestora podany w pkt. 2.

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

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

Elektroniczna Obsługa Klienta:
info@tauron-dystrybucja.pl

TAURON Dystrybucja S.A, ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, KRS 0000073321, NIP 6110202860, REGON: 230179216

Zapisz jako

Drukuj

