ZM
wz. 2018-05-24)

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

WYPEŁNIA PGE DYSTRYBUCJA S.A.

……………………………………...…………………………..……..

_ _-_ _-_ _ _ _ r.

….……………………………………….…………………………….
(NR WNIOSKU)

tel.:………..…… e-mail:……………….………………………..
ZGŁOSZENIE NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

ZGŁOSZENIE DOTYCZY:

………………………………………………………………………..
(NR KONTRAHENTA)

przyłączenia nowej mikroinstalacji

_ _-_ _-_ _ _ _ r.
DATA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU

aktualizacji danych w zakresie przyłączonej
mikroinstalacji

…………………….…………………………………………………..
Podpis pracownika stwierdzającego kompletność Wniosku

1. DANE ZGŁASZAJĄCEGO:

Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
Powiat: ___________________________________

_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

Gmina: ___________________________________

Poczta

Telefon/y kontaktowy _____________________________________________

Miejscowość: _______________________________
ul. ________________________________________

Adres e-mail _____________________________________________________

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

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

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

PESEL (podaje osoba fizyczna)

NIP

REGON (podaje osoba prawna)

_|_|_|_|_|_|_|_|_|_
Numer KRS (podaje osoba prawna)

Adres do korespondencji
Nazwa Firmy lub Imię i Nazwisko
(wpisać jeżeli dane inne niż Wnioskodawcy powyżej)
Powiat: ___________________________________

_ _ - _ _ _ ______________________________
Kod pocztowy

Gmina: ___________________________________

Poczta

Miejscowość: _______________________________
ul. ________________________________________

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie warunków przyłączenia
Telefon/y kontaktowy _____________________________________________

Adres e-mail _____________________________________________________

2. DANE LOKALIZACYJNE OBIEKTU

Nazwa obiektu
Powiat: ___________________________________

_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

Gmina: ___________________________________

Poczta

Miejscowość: ______________________________
ul. _______________________________________

Numery działek, na których zlokalizowany będzie obiekt przyłączany do sieci
Nr punktu poboru energii _________________________________________

Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji odbiorczej [kW]: __________________

Nr licznika ______________________________________________________

3. DANE TECHNICZNE PRZYŁĄCZONEJ MIKROINSTALACJI
3.1. Rodzaj przyłączanej mikroinstalacji
ogniwa fotowoltaiczne

turbina wiatrowa

inne………………………………..

gaz wysypiskowy

biomasa

woda

biogaz z osadów ściekowych

biopłyny

biogaz rolniczy

wiatr

promieniowanie słoneczne

inne ………………………………

3.2. Rodzaj energii pierwotnej
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3.3. Informacje o poszczególnych jednostkach wytwórczych:
Typ jednostki wytwórczej1

Jedn.

Lp.

Wyszczególnienie

1

2

3

1.

Liczba przyłączanych jednostek wytwórczych

szt.

2.

Moc znamionowa poszczególnych jednostek
wytwórczych dla danego typu jednostki wytwórczej

kW

3.

Łączna moc instalowanych jednostek wytwórczych

kW

4.

Łączna moc istniejących jednostek wytwórczych2

kW

4

5

6

3.4. Informacja o planowanej produkcji energii elektrycznej:
Planowana ilość wytworzonej w mikroinstalacji energii elektrycznej:…………………………….kWh
4. PLANOWANA DATA PRZYŁĄCZENIA MIKROINSTALACJI (NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 30 DNI OD DATY ZŁOŻENIA
NINIEJSZEGO ZGŁOSZENIA)
Data: ……………………………….. [dd-mm-rrrr]

5. DODATKOWE UWAGI ZGŁASZAJĄCEGO
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. 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. Prosumentem jest odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej,
wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby
własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą regulowaną ustawą z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).
9. Dla wytwórców innych niż Prosument, świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dotyczących wprowadzanej do sieci
energii wytworzonej w mikroinstalacji wymaga zawarcia odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych energii
elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A z mikroinstalacji przez wytwórcę oraz wskazania
sprzedawcy – kupującego energię elektryczną wprowadzaną do sieci PGE Dystrybucja S.A.
10. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) jest osoba fizyczna, osoba
prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
działalność gospodarczą (za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich
działalności gospodarczej). Działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646) jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób
ciągły, z uwzględnieniem przepisów nast.
11. Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za urządzeniem pomiarowo-rozliczeniowym, w instalacji wewnętrznej
Zgłaszającego. Pomiędzy ww. urządzeniem a mikroinstalacją należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej
1W przypadku mikroinstalacji fotowoltaicznej jednostkę wytwórczą stanowi panel.
2 Wypełniać w przypadku aktualizacji danych
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12.
13.









1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

odłączenie spod napięcia. Rozwiązanie techniczne zabudowy mikroinstalacji, musi umożliwiać wymianę/obsługę urządzenia
pomiarowo-rozliczeniowego w stanie beznapięciowym.
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), (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 pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji zgodny
z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A.
Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobrana
z Centralnej Informacji KRS (dla podmiotów gospodarczych).
Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) (dla osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą).
Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.
Oświadczam, że:
jestem
nie jestem konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.
z 2016r. poz. 380 z późn. zm.) ,
jestem
nie jestem prosumentem w rozumieniu ustawy z dnia 25 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.
Z 2015r. poz. 478 z późn. zm.),
zobowiązuję się, że na datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w zgłaszanej
mikroinstalacji będę stroną umowy w przedmiocie sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
i wprowadzanej do sieci OSD - zawartej ze Sprzedawcą – Kupującym i zgłoszonej do PGE Dystrybucja S.A.
zapoznałem się z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” oraz z „Kryteriami oceny możliwości przyłączenia oraz
wymaganiami technicznymi dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia
Operatora Systemu Dystrybucyjnego” zamieszczonymi na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A.: www.pgedystrybucja.pl,
instalacja elektryczna mikroinstalacji została wykonana przez osobę posiadającą kwalifikacje do tego typu robót oraz została
odebrana przez osobę posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie w wymaganym
zakresie, a odbiór został potwierdzony protokołem odbioru bez uwag/zastrzeżeń,
posiadam wskazany w pkt 5 protokół odbioru, protokoły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony
przeciwporażeniowej, skuteczności ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi, schemat instalacji elektrycznej oraz atesty,
certyfikaty, świadectwa zgodności i inne dokumenty niezbędne dla prawidłowego wykonania oraz eksploatacji instalacji
elektrycznej mikroinstalacji,
dane przedstawione w niniejszym Zgłoszeniu odpowiadają stanowi faktycznemu,
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),
otrzymałem Klauzulę informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych – dotyczy osób fizycznych (w tym
prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, jak i pełnomocników i reprezentantów
Zgłaszającego) – w/w klauzula stanowi załącznik do wzoru zgłoszenia.

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

………………………………………………………………………………………………………….………..

……………………………………………………………………………………………………………………
wykonawca

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Oświadczam, że instalację elektryczną mikroinstalacji ……………………………………………………………………………………………………..…….………..
.................................................................................................................................................................................................................
(nazwa obiektu/ nieruchomości)

położonej w ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
wykonałem zgodnie z normami i przepisami, warunkami technicznymi i eksploatacyjnymi określonymi Instrukcją Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowiązującej w PGE Dystrybucja S.A. za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność. Protokoły pomiarów
rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi
oraz schemat instalacji elektrycznej pozostawiłem odbiorcy.
Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych w wyniku czego mogłyby wystąpić roszczenia osób trzecich lub
zakłócenia w sieci elektroenergetycznej może spowodować przerwanie dostawy i odbioru energii elektrycznej do
obiektu(nieruchomości) odbiorcy.
Oświadczam, że posiadam kwalifikacje do wykonania mikroinstalacji.
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną w zakresie przetwarzania danych osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. –
dotyczy osób fizycznych (w tym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w formie spółki cywilnej, jak i
pełnomocników i reprezentantów wykonawcy) – klauzula znajduje się na stronie internetowej: www.pgedystrybucja.pl.

……………………………………………….………………..
Data i 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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