
 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna, 
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, Sekretariat: tel. +48 22 242 10 45, fax +48 22 242 23 55, www.pse.pl 

 
NIP 526-27-48-966, REGON 015668195, Nr KRS 0000197596 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,            Numer rachunku bankowego: 
Wysokość kapitału zakładowego: 9.605.473.000.00, kapitał zakładowy w całości wpłacony            56124059181111000049137468 
 

WNIOSEK 
Uzgodnienia branżowe 
Dot. sytuowania nowych obiektów i/lub przebudowy istniejących obiektów jak również zmiany zagospodarowania terenu w sąsiedztwie linii 
elektroenergetycznych NN stanowiących własność PSE S.A., tj. o napięciu 220 kV, 400 kV i 750 kV 
(Prosimy wypełniać drukowanymi literami.) 

Dane Wnioskodawcy (tj. Inwestora) 

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy Adres zamieszkania/Siedziba firmy Telefon kontaktowy/adres e-mail 
 
 
 

  

Proszę o (należy wybrać jeden wariant): 

wydanie warunków/uzgodnienia możliwości usytuowania nowych obiektów i/lub przebudowy istniejących 
obiektów/zmiany zagospodarowania terenu w sąsiedztwie linii elektroenergetycznej NN, stanowiącej własność 
PSE S.A. 

wydanie warunków usunięcia kolizji z linią elektroenergetyczną NN stanowiącą własność PSE S.A. w związku z 
planowaną/prowadzoną inwestycją, w tym nowobudowanymi i przebudowywanymi drogami oraz innymi obiektami 

wykonanie uzgodnienia lokalizacji projektowanych turbin wiatrowych w pobliżu linii elektroenergetycznej NN, 
stanowiącej własność PSE S.A. 

wydanie warunków BHP przy pracach w pobliżu linii elektroenergetycznej NN, stanowiącej własność PSE S.A. 

 dla zaznaczonego obszaru (lokalizacja inwestycji – nr działki, obręb, ulica, miejscowość, gmina):                   

 
 
w związku z planowaną inwestycją (opis inwestycji np. budowa/przebudowa: budynku mieszkalnego, budynku 
gospodarczego, hali magazynowej, parkingu, stacji benzynowej, gazociągu, drogi, paneli fotowoltaicznych, linii 
elektroenergetycznych WN, SN, nn, itp.), wraz z podaniem wnioskowanego zakresu przebudowy linii 
(w przypadku wniosku o wydanie warunków usunięcia kolizji linii) oraz dodatkowe uwagi Wnioskodawcy
 

Oświadczenie 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PSE S.A. w celu obsługi uzgodnień i kolizji zgodnie 
z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 tekst jednolity) 
Miejscowość, data Data i podpis Wnioskodawcy 

  

Załączniki (dołączyć właściwe): 
1. Projekt planu zagospodarowania terenu lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu w sąsiedztwie linii 

NN. 
2. Mapa do celów projektowych w skali 1:500 (lub 1:1000) z warstwą uzbrojenia (mapy powinny być pozyskane 

w Powiatowym Oddziale Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z zachowaniem wymogów dotyczących 
terminów ważności map) z naniesioną propozycją usunięcia kolizji, planu lub szkicu określającego orientacyjne 
usytuowanie obiektu w sąsiedztwie linii NN (w przypadku wystąpienia o warunki techniczne usunięcia kolizji). 

3. Pełnomocnictwo, jeżeli Inwestor działa poprzez pełnomocnika. 
4. Inne 
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