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Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61/ 856 19 99
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obs³ugi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl  

charakter obiektu
(gospodarstwo domowe, lokal niemieszkalny, sklep, warsztat, plac budowy, itp.)

adres obiektu

(miejsce dostarczania
energii elektrycznej) kod pocztowynr domu/lok.

nr ewidencyjny

miejscowoœæulica, osiedle, plac, itp. 

miejscowoœæ dzieñ miesi¹c rok

zmiana warunków technicznych dostarczania energii elektrycznej  2

zmiana uzytkownika / p³atnika 

adres zamieszkania
/ siedziby firmy /

imie i nazwisko

/ nazwa firmy /
/ osoby reprezentuj¹ce /

ulica, osiedle, plac, itp. 

          dane adresowe do

korespondencji /

 /wype³niæ je¿eli inny 
ni¿ adres siedziby /

kod pocztowynr domu/lok. miejscowoœæ

ulica, osiedle, plac, itp. kod pocztowynr domu/lok. miejscowoœæ

1o zawarcie umowy
o œwiadczenie us³ug dystrybucji

PESEL NIP
4

telefon

PESEL
3

e-mail

dzieñ miesi¹c rok

data przejêcia lokalu / obiektu I taryfa

stan licznika
II taryfa

licznik nr

Wype³niæ w przypadku zmiany u¿ytkownika / p³atnika.



Wnioskujê o:

Wype³niæ w przypadku zmiany warunków technicznych realizacji umowy.

wymianê licznika 1-strefowego na 2-strefowy

wymianê licznika 2-strefowego na 1-strefowy

5
zmniejszenie zabezpieczenia przedlicznikowego do wielkoœci ............................. [A] w uk³adzie ...........-fazowym

5wymianê licznika 3-fazowego na 1-fazowy z zastosowaniem zabezpieczenia przedlicznikowego .....................[A]

6
z „C” (plac budowy) na przewidzian¹ dla gospodarstw domowych grupê taryfow¹ „G”

6
z „C” (lokal niemieszkalny) na przewidzian¹ dla gospodarstw domowych grupê taryfow¹ „G”

z „G” (lokal mieszkalny) na „C” (lokal niemieszkalny) z uwagi na rozpoczêcie dzia³alnoœci gospodarczej

zmianê grupy taryfowej 

inne: ..............................................................................................................................................................................

wybrana
grupa taryfowa

podpis Klienta

1 
wniosek dotyczy gospodarstw domowych i lokali niemieszkalnych z moc¹ umown¹ do 40 kW. W przypadku wzrostu mocy lub rozdzia³u instalacji nale¿y z³o¿yæ Wniosek

 o okreœlenie warunków przy³¹czenia (wniosek w-do)
2 
w przypadku gdy wniosek dotyczy zmiany warunków technicznych dostarczania energii elektrycznej nale¿y z³o¿yæ tak¿e wniosek 

o przy³¹czenie instalacji odbiorczej do sieci (wniosek ps-do)
3 
wype³niæ w przypadku, gdy stron¹ umowy jest wiêcej ni¿ jedna osoba

4dotyczy podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹
5 wymagana jest zgoda w³aœciciela (zarz¹dcy nieruchomoœci) - czêœæ C Wniosku o przy³¹czenie instalacji odbiorczej do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. (wniosek ps-do)
6
dla zmiany grupy taryfowej „C” (plac budowy lub lokal niemieszkalny) na przewidzian¹ dla gospodarstw domowych grupê taryfow¹ „G” nale¿y dostarczyæ nastêpuj¹ce za³¹czniki:

za³¹czniki:

kopia dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny do korzystania z obiektu / lokalu: np. akt notarialny, umowa najmu-dzier¿awy

kopia zaœwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia³alnoœci gospodarczej / aktualna kopia wypisu z Krajowego Rejestru S¹dowego

inne ...............................................................................................................................................................................................................

kopia zaœwiadczenia o dope³nieniu obowi¹zku zawiadomienia o zakoñczeniu budowy wydane przez Starostwo Powiatowe / Urz¹d Miasta

dokument potwierdzaj¹cy zakoñczeniu dzia³alnoœci gospodarczej w obiekcie, którego wniosek dotyczy
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