Zgłoszenie
(30.06.2014)

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa
Rejon Energetyczny……………...………
Tel.: ......................................................
Faks: …................................................
Email: ……………………………...……...

ZGŁOSZENIE
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
MIKROINSTALACJI
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa

Wypełnia PGE Dystrybucja SA

……………………………………………………....

……………………
NR WNIOSKU

……………………………………………………….

_ _-_ _-_ _ _ _ r.
DATA ZAREJESTROWANIA WNIOSKU

……………………
NR KONTRAHENTA

……………………………………………………….
……………………………………………………….
Zgłoszenie dotyczy:
przyłączenia nowej mikroinstalacji

aktualizacji danych w zakresie przyłączonej mikroinstalacji

____________________________________________________________________________________

1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO

Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko Zgłaszającego

__-___
Miejscowość: _________________________

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

_|_|_|_|_|_|_|_|_

__________
Poczta

ul. _________________________________

_|_ |_-_ |_ |_-_|_-_|_

PESEL (podaje osoba fizyczna)

REGON (podaje osoba prawna)

Kod pocztowy

NIP

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_

Adres do korespondencji:

Numer KRS (podaje osoba prawna)

Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko

(wpisać jeżeli dane inne niż Zgłaszający powyżej)

__-___
Miejscowość: _________________________

Kod pocztowy

__________
Poczta

ul. _________________________________

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie zgłoszenia

Telefon kontaktowy

Telefon komórkowy

Nr faxu

Adres e-mail

PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddział Warszawa z siedzibą w Warszawie, adres: 04-470 Warszawa ul. Marsa 95,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy
pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, Kapitał zakładowy: 9 730 742 890 zł w pełni opłacony. Konto bankowe PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Warszawa: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-400 Warszawa, Nr 32 1240 1095 1111 0010 1250 0456, www.pgedystrybucja.pl

2. DANE LOKALIZACYJNE

Nazwa obiektu

Miejscowość

Gmina

Ulica

Numery działek, na których zlokalizowany będzie obiekt przyłączany do sieci

Nr licznika

Nr punktu poboru energii

Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji odbiorczej [kW]

3. DANE TECHNICZNE PRZYŁĄCZONEJ MIKROINSTALACJI
3.1 Rodzaj przyłączonej mikroinstalacji
 Ogniwa fotowoltaiczne,

Turbina wiatrowa,

inne,

3.2 Czynnik napędzający generator
gaz wysypiskowy
biogaz rolniczy



 biomasa
wiatr

 woda
 biogaz z osadów ściekowych
 promieniowanie słoneczne  inne ………………………………

3.3 Informacje o poszczególnych jednostkach wytwórczych:

Lp. Typ jednostki wytwórczej (symbol)

Układ
Moc
przyłączenia
Producent jednostki
znamionowa
jednostki
wytwórczej
(zainstalowana)* wytwórczej
[kW]
(1- lub 3
fazowo)*

1.

2.

3.

Razem:

X

X

* w przypadku przyłączenia poprzez falownik należy podać parametry dotyczące falownika po stronie AC
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4. DODATKOWE UWAGI ZGŁASZAJĄCEGO
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
5. DODATKOWE INFORMACJE DLA ZGŁASZAJĄCEGO
1. W przypadku, gdy informacje podane przez Zgłaszającego, w tym załączniki do Zgłoszenia, są
niekompletne, źle wypełnione, nieczytelne, niejasne, zawierają błędy lub gdy istnieje potrzeba ich
uzupełnienia o dodatkowe informacje, Zgłaszający będzie zobowiązany dostarczyć wymagane
informacje lub dokonać odpowiednich wyjaśnień. Zgłoszenie niekompletne nie jest Zgłoszeniem
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
2. W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej,
w terminie 30 dni kalendarzowych od daty złożenia Zgłoszenia, złożone dokumenty zostaną zwrócone
do Zgłaszającego.
3. Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Wszystkie strony załączników muszą być podpisane przez Zgłaszającego.
5. Termin dostosowania sieci PGE Dystrybucja S.A. w celu umożliwienia współpracy z mikroinstalacją
zostanie określony w potwierdzeniu złożenia Zgłoszenia.
6. PGE Dystrybucja S.A. zainstaluje odpowiedni układ zabezpieczający, układ pomiarowo-rozliczeniowy
energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej.
7. Zgłaszający składa Zgłoszenie zgodne z aktualnym na moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym
na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. (www.pgedystrybucja.pl)
8. Zgodnie z art. 9u ustawy Prawo energetyczne wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez
osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
a także sprzedaż tej energii przez tę osobę, nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu tej ustawy.
9. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest osoba fizyczna, osoba
prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność
prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą (za przedsiębiorców uznaje się także
wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej). Działalnością
gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz
poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa,
wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.
Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne wymaga
uzyskania koncesji na wytwarzanie tej energii, niezależnie od miejsca zainstalowania należącej do niego
mikroinstalacji.
10. Załączniki wymagane do Zgłoszenia:
Dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa
i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną turbin
wiatrowych według załączonego wzoru (Załącznik A), wyciąg ze sprawozdania z badań jakości
energii elektrycznej wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy PNEN 61400-21, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg producenta)
oraz charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny (w przypadku, gdy
turbiny wiatrowe posiadają różne parametry techniczne, dla każdego typu należy złożyć osobną
specyfikację techniczną oraz wyciąg ze sprawdzenia parametrów elektrycznych).
Dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym - parametry techniczne, charakterystyka
ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną
według załączonego wzoru (Załącznik C) oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych
i przekształtników DC/AC.
Dla pozostałych źródeł wytwórczych - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa
i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną według
załączonego wzoru (Załącznik B).
Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
W przypadku, gdy Zgłaszający jest przedsiębiorcą, układ połączeń powinien zawierać układ
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pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji zgodny z wymaganiami
/PGE Dystrybucja S.A./.
wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.
Oświadczam, że:
1. jestem/nie jestem* przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
2. dane przedstawione w niniejszym Zgłoszeniu odpowiadają stanowi faktycznemu,
...................................................
Czytelny podpis Zgłaszającego
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz. 926, z późn.
zm.) przez PGE Dystrybucja S.A. w celu określenia wymagań technicznych i warunków współpracy mikroinstalacji
z systemem elektroenergetycznym oraz przyłączenia. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, ze mam prawo żądania
informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia,
uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. (Dotyczy osób fizycznych).

...................................................
Czytelny podpis Zgłaszającego

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 §6
Ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości,
na której planowana jest inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w Zgłoszeniu oraz oświadczam, że
źródło wytwórcze jest wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed możliwością podania napięcia do
sieci PGE Dystrybucja S.A. w przypadku zaniku napięcia w sieci dystrybucyjnej (wyłączenie nastąpi nie
dłużej niż w ciągu 5 s od zaniku napięcia w sieci, załączenie nastąpi nie wcześniej niż po 30 s od
przywrócenia napięcia w sieci).

...................................................
Czytelny podpis Zgłaszającego

Oświadczam, że mikroinstalację wykonałem zgodnie z normami i przepisami za co przyjmuję całkowitą
odpowiedzialność.
Informuję, że posiadam uprawnienia do wykonania mikroinstalacji:
certyfikat nr ………………… z dnia ……………….., wydany w zakresie instalowania: kotłów i pieców na
biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp ciepła, płytkich
systemów geotermalnych*,

zaświadczenie kwalifikacyjne nr …………………….,*
uprawnienia budowlane nr …………………., ważne do dnia ……………….*.

...................................................
Czytelny podpis Wykonawcy
Uwagi:
-

Jeśli informacje dostarczone przez Zgłaszającego w niniejszym zgłoszeniu ulegną zmianie, jest on zobowiązany do
niezwłocznego poinformowania PGE Dystrybucja S.A. o tych zmianach.

-

Zgłoszenie oraz załączniki dołączyć w języku polskim; w przypadku braku dopuszcza się złożenie obcojęzycznego oryginału
wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.

-

Strony załączników winne być ponumerowane i podpisane przez Zgłaszającego.
Niniejszy wzór druku jest obowiązujący na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A.

*niepotrzebne skreślić
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