DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DOKUMENT MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII - PGMD
(moduł typu B I C)

ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O.
UL. ZAKROCZYMSKA 30 LOK. 118
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
1. DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII.

Nazwa Firmy
Powiat: ___________________________________
Gmina: ___________________________________

Miejscowość: _______________________________
_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

Telefon/y kontaktowy _____________________________________________

Poczta

ul. ________________________________________

Adres e-mail _____________________________________________________

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

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

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

PESEL (podaje osoba fizyczna)

NIP

REGON (podaje osoba prawna)

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

Adres do korespondencji

Nazwa Firmy
(wpisać jeżeli dane inne niż powyżej)
Powiat: ___________________________________
Gmina: ___________________________________

_ _ - _ _ _ ______________________________
Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość: _______________________________
ul. ________________________________________

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie przyłączenia zakładu wytwarzania energii.
Telefon/y kontaktowy _____________________________________________

2.

Adres e-mail _____________________________________________________

DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII.

Nazwa Zakładu wytwarzania energii
Powiat: ___________________________________
Gmina: ___________________________________

_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość: ______________________________
ul. _______________________________________

Numery działek, na których zlokalizowany będzie Zakład wytwarzania energii.
Nr punktu poboru energii _________________________________________

Umowa o świadczeniu usług dystrybucji: ________________ z dnia __________

3.

ZAŁĄCZNIKI.

1.

Uzgodnienie nastaw zabezpieczeń i regulacji odpowiednich dla punktu przyłączenia między Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o. . a
Właścicielem zakładu wytwarzania energii.
Certyfikat sprzętu – w przypadku poświadczenia zgodności spełnienia danego wymagania wykorzystując certyfikat sprzętu, szczegóły
określone zostały w dokumencie pt.: „Warunki i procedury wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania
energii do sieci elektroenergetycznych” – dostępnym na stronie internetowej Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.

2.

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o , ul. Zakroczymska 30 lok. 118 , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki , tel.: 22 51 22 499,
email: energetyka@nowydwormaz.pl, www.energetyka.nowydwormaz.pl; NIP: 5311688627, REGON: 146221498
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000427471
kapitał zakładowy : 1 672 400 zł

3.

4.
5.
6.
7.
1

Sprawozdanie z testów zgodności pokazujące osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne – w przypadku poświadczenia zgodności
spełnienia danego wymagania poprzez przeprowadzenie testów. Procedura dotycząca testów dostępna jest w dokumencie „Procedura
testowania modułów wytwarzania energii wraz z podziałem obowiązków między właścicielem zakładu wytwarzania energii a operatorem
systemu na potrzeby testów” dostępnym na stronie internetowej Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o.
Poświadczenie zgodności.
Modele symulacyjne lub dane wymagane do ich zbudowania dla modułów wytwarzania energii typu C.
Inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Właściciela zakładu wytwarzania energii do występowania w jego imieniu 1.

w przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika.

4.

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO WNIOSKU .

Imię i Nazwisko Osoby upoważnionej do kontaktów.
Powiat: ___________________________________
Gmina: ___________________________________

_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

Telefon/y kontaktowy _____________________________________________

Poczta

Miejscowość: _______________________________
ul. ________________________________________

Adres e-mail _____________________________________________________

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

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

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

PESEL (podaje osoba fizyczna)

NIP

REGON (podaje osoba prawna)

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

Oświadczam że:
1) 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 oświadczenia.

…………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Data i podpis osoby upoważnionej do kontaktów.

5.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII.

Oświadczam że:
1) posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do modułu wytwarzania określonego
w dokumencie PGMD,
2) zakład wytwarzania energii jest gotowy do eksploatacji modułu wytwarzania energii oraz wytwarzania energii poprzez
wykorzystanie przyłączenia do sieci przez czas nieograniczony,
3) Wnioskodawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi przewidziane dla modułu wytwarzania energii będącego
przedmiotem Wniosku i oświadcza, że przeszedł on z wynikiem pozytywnym testy określone w dokumencie pt.:
„Procedura testowania modułów wytwarzania energii”,
4) dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu.

…………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Data i podpis Właściciela modułu wytwarzania.

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki Sp. z o.o , ul. Zakroczymska 30 lok. 118 , 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki , tel.: 22 51 22 499,
email: energetyka@nowydwormaz.pl, www.energetyka.nowydwormaz.pl; NIP: 5311688627, REGON: 146221498
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000427471
kapitał zakładowy : 1 672 400 zł

