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POWIADOMIENIE o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć
wpływ na zdolności techniczne modułu wytwarzania energii przyłączonego do sieci
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1.

DANE DOTYCZĄCE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

Nazwa Właściciela zakładu wytwarzania energii.
Powiat: ___________________________________
Gmina: ___________________________________

_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

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

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

_ _ - _ _ _ ______________________________
Kod pocztowy

Poczta

Telefon/y kontaktowy _____________________________________________

Miejscowość: _______________________________ ul.
________________________________________

Adres e-mail _______________________________________________________

Nazwa obiektu
Powiat: ___________________________________
Gmina: ___________________________________

_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość: ______________________________
ul. _______________________________________

Punkt przyłączenia.
Nr punktu poboru energii (PPE) ______________________________________
Nr licznika _______________________________________________________ Numer
umowy ___________________________________________________
Punkt przyłączenia z poziomem napięcia
Istniejąca moc przyłączeniowa w miejscu
Przewidywany termin rozpoczęcia
[MW]
dostarczania energii elektrycznej
Planowana moc przyłączeniowa w miejscu
Przewidywany termin zakończenia
[MW]
dostarczania energii elektrycznej

[dd-mm-rrrr]
[dd-mm-rrrr]
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2.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII, DLA KTÓREGO PLANOWANA JEST MODERNIZACJA LUB WYMIANA WPŁYWAJĄCA NA JEGO
ZDOLNOŚCI TECHNICZNE I TERMINY.1

………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
………………………………………………………………………………………………………………………………………….,

1

Szczegółowy opis przedmiotu modernizacji lub wymiany modułu wytwarzania energii, ze wskazaniem zmian parametrów technicznych określa Tabela zgłoszenia
modernizacji lub wymiany.
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3.TABELA ZGŁOSZENIA MODERNIZACJI LUB WYMIANY

Lp.

Obiekt /element
modułu/instalacji

Zakres modernizacji lub
wymiany (urządzenie
podlegające
modernizacji lub
wymianie)

Modernizacja lub wymiana Modernizacja lub wymiana
spełniająca wymagania NC spełniająca wymagania
Termin planowanej
Parametr /zdolność
Parametr/zdolność
RfG
IRiESP/IRiESD ( TAK/NIE)
techniczna przed
techniczna po
realizacji modernizacji lub
(TAK/NIE). Jeśli TAK jeśli TAK - należy podać
modernizacją lub wymianą modernizacji lub wymianie
wymiany
należy podać artykuły
punkty IRiESP/IRiESD
wymogów NC RfG
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Uwagi

3.

INFORMACJE DOTYCZĄCE POWIADOMIENIA.
1. Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego
kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (zwanym dalej: „NC RfG”), informacje zawarte
w powiadomieniu o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu wytwarzania energii
będą podstawą do oceny przez właściwego operatora systemu czy stanowi ona istotną modyfikację.
2. W przypadku, gdy powiadomienie jest niekompletne, to jest: w szczególności informacje podane przez właściciela modułu wytwarzania
energii, w tym dokumenty dołączone do powiadomienia, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne,
niejasne, właściciel modułu wytwarzania energii będzie zobowiązany uzupełnić powiadomienie w terminie 30 dni licząc od dnia
otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać je za kompletne.
3. Załączniki do powiadomienie należy dołączyć w języku polskim. Dopuszcza się złożenie obcojęzycznego oryginału wraz z tłumaczeniem
potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.
4. Dostarczone przez właściciela modułu wytwarzania energii i nieuzupełnione przez niego w wyznaczonym terminie powiadomienie
uznaje się za niekompletne i pozostawia się bez rozpatrzenia.
5. Właściciel modułu wytwarzania energii zamieszcza na kopercie lub przesyłce do właściwego operatora systemu wyraźny dopisek
„Powiadomienie o planowanej modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu wytwarzania energii”.
6. Jeśli informacje dostarczone przez właściciela modułu wytwarzania energii ulegną zmianie w trakcie procedowania POWIADOMIENIA,
jest on zobowiązany do niezwłocznego poinformowania właściwego operatora systemu o tych zmianach, dostarczając aktualne
dokumenty.
7. Powiadomienie powinno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji zakładu wytwarzania energii.

4.

ZAŁĄCZNIKI:
1. Potwierdzenie przez producenta urządzeń, spełnienia wymagań określonych w NC RfG i w dokumentach opracowanych na podstawie
NC RfG m.in. „Wytycznych ogólnego stosowania wynikające Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631…” dla zakresu modernizacji lub
wymiany.
2. Potwierdzenie przez producenta urządzeń spełnienia wymagań określonych w IRiESD dla zakresu modernizacji lub wymiany.
3. Schemat jednokresowy przedstawiający stan istniejący oraz stan po przeprowadzonej modernizacji lub wymianie.
4. Upoważnienie do reprezentowania Włąściciela zakładu wytwarzania (jeżeli Właściciela zakładu wytwarzanie reprezentuje inna
jednostka).
5. inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5.

OŚWIADCZENIE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTÓW W SPRAWIE NINIEJSZEGO POWIADOMIENIA.

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

_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

Poczta

Telefon/y kontaktowy _____________________________________________

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 powiadomienia.

…………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Data i podpis osoby upoważnionej do kontaktów.
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6.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII.

Oświadczam że:
1. oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do modułu wytwarzania
określonego w niniejszym Powiadomieniu,
2. dane przedstawione w niniejszym Powiadomieniu odpowiadają stanowi faktycznemu.
3. 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 powiadomienia.

………………………………………………………………..…………………………………………………
Data i podpis Właściciela zakładu wytwarzania energii
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