ZM

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.

Zgłoszenie dotyczy:

przyłączenia nowej mikroinstalacji

aktualizacji danych w zakresie przyłączonej mikroinstalacji

(ZGŁOSZENIE NALEŻY UZUPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

1. Dane Zgłaszającego
Imię

Nazwisko

PESEL

NIP

Nazwa Firmy (jeśli dotyczy)

Adres zamieszkania* / Siedziba firmy*
Ulica

Numer domu/działki

Kod pocztowy

Numer telefonu

Numer lokalu

Gmina

Miejscowość

Adres e-mail

Adres korespondencyjny

taki jak adres zamieszkania/siedziba firmy

inny, wpisz poniżej
Nazwisko

Imię

Nazwa Firmy (jeśli dotyczy)

Ulica

Numer domu/działki

Kod pocztowy

Miejscowość

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zgłoszenia

Numer lokalu

Numer telefonu

Gmina

Adres e-mail

2. Dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację
Nazwa obiektu

Ulica

Numer domu/działki

Kod pocztowy

Miejscowość

Numer lokalu

Gmina

Numer licznika

Numer Kontrahenta z faktury

Moc przyłączeniowa obiektu

Numer punktu poboru energii elektrycznej (PPE)

*

niepotrzebne skreślić
zaznaczyć właściwe
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Wypełnione i podpisane zgłoszenie należy wysłać droga pocztową lub złożyć w najbliższym Punkcie
Obsługi Klienta. Informacje na www.tauron-dystrybucja.pl

3. Dane przyłączanej mikroinstalacji
Rodzaj mikroinstalacji:

Fotowoltaika

Turbina wiatrowa

inne

Napięcie przyłączenia mikroinstalacji
kV
Liczba i moc poszczególnych jednostek wytwórczych:
Lp.

Moc
znamionowa**
[kW]

Typ mikroinstalacji

Znamionowa
moc pozorna
[kVA]

Sposób
przyłączenia
(1- lub 3 fazowo**

1.
2.
3.
RAZEM

4. Rodzaj energii pierwotnej
biogaz wysypiskowy

biomasa

woda

wiatr

słońce

biogaz rolniczy

biogaz z oczyszczalni
scieków

inne

5. Dodatkowe uwagi Zgłaszającego

6. Dodatkowe informacje dla Zgłaszającego
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
1.
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 wyznaczonym terminie, złożone Zgłoszenie
zostanie zwrócone do Zgłaszającego.

3.

Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.

4.

Wszystkie strony załączników musza być podpisane przez Zgłaszającego.

5.

Termin dostosowania sieci OSD do umożliwienia współpracy mikroinstalacji z siecią OSD zostanie określony w potwierdzeniu złożenia
Zgłoszenia.

7. Oświadczenie instalatora mikroinstalacji
Imię

Nazwisko

Ulica

Numer domu

Kod pocztowy

Miejscowość

Numer lokalu

Numer telefonu

Gmina

Oświadczam, że mikroinstalacja w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się
w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a Prawo Energetyczne
za co przyjmuję pełną odpowiedzialność.
Informuję że, posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji*:
- ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 20h,p – Prawo energetyczne)
nr
dla następujących odnawialnych źródeł energii: kotłów i pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, pomp
ciepła, płytkich systemów geotermalnych*,
albo ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru
w zakresie kontrolno - pomiarowym nr
lub uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
nr

*
niepotrzebne skreślić
**
w przypadku przyłączenia poprzez falownik
należy podać parametry dotyczące falownika po stronie AC
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data

czytelny podpis i pieczątka Instalatora

8. Załączniki do zgłoszenia
1.

Elektryczny schemat wewnętrzny obiektu oraz szkic sytuacyjny obiektu, przedstawiające sposób podłączenia mikroinstalacji.

2.

Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną
karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.

3.

Deklarację zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną dyrektywą niskonapięciową LVD oraz
dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.

4.

Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób
fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej).

5.

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

9. Oświadczenie Zgłaszającego
1.

2.

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
Karny (Dz. U. Nr 88, poz 553, z późn. zm.) oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja
oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.
Oświadczam, że:
a) dane przedstawione w niniejszym Zgłoszeniu odpowiadają stanowi faktycznemu,
b) mikroinstalacja spełnia warunki techniczne i eksploatacyjne określone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej
TAURON Dystrybucja S.A.,
c) 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 TAURON Dystrybucja S.A. w celu przyłączenia
mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja S.A.. 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,
d) wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. TAURON Dystrybucja S.A. nie ponosi
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

data

*

czytelny podpis Zgłaszającego

niepotrzebne skreślić
zaznaczyć właściwe
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Zapisz jako

Drukuj

