WYPEŁNIA

ENERGETYKA

NOWY

….……………………………………….…………………………….

DWÓR

MAZOWEICKI

Sp.

z

o.o.

.

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

(NR SPRAWY
DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU

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

DOKUMENT NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

DATA KOMPLETNOŚCI WNIOSKU

…………………….…………………………………………………..
Podpis przewodniczącego komisji stwierdzającego kompletność Wniosku

WNIOSEK O WYDANIE OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA
UZYTKOWANIE (FON) dla modułu typu D
ENERGETYKA NOWY DWÓR MAZOWIECKI SP. Z O.O.
UL. ZAKROCZYMSKA 30 LOK. 118
05-100 NOWY DWÓR MAZOWIECKI
1. DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII.

Imię i Nazwisko Nazwa Firmy
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)

Adres do korespondencji

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

2.

_ _ - _ _ _ ______________________________
Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość: _______________________________
ul. ________________________________________

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 (PPE) ______________________________________

Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji odbiorczej [kW]: __________________

Nr licznika ______________________________________________________

3.

INFORMACJE DODATKOWEDLA WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII.
1) Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks
sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (dalej: NC RfG), procedura pozwolenia
na użytkowanie na potrzeby przyłączenia każdego nowego modułu wytwarzania energii typu D obejmuje:
a) pozwolenie na podanie napięcia EON,

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

2)

3)

4)
5)
6)

7)
8)
4.

b) tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION,
c) ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON,
d) ograniczone pozwolenie na użytkowanie LON.
Informacje zawarte we wniosku o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie FON będą podstawą do podjęcia
decyzji o możliwości wydania przez Energetyka Nowy Dwór Mazoweicki Sp. z o.o..ostatecznego pozwolenia na
użytkowanie FON.
W przypadku, gdy wniosek jest niekompletny, to jest w szczególności: informacje podane przez Wnioskodawcę, w tym
dokumenty dołączone do wniosku, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne,
Wnioskodawca będzie zobowiązany uzupełnić wniosek w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób
pozwalający uznać go za kompletny.
Dostarczony przez Wnioskodawcę i nieuzupełniony przez niego w wyznaczonym terminie wniosek uznaje się za
niekompletny. Wniosek niekompletny pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wnioskodawca zamieszcza na kopercie lub przesyłce wyraźny dopisek „Wniosek o wydanie ostatecznego pozwolenia na
użytkowanie FON (nazwa modułu wytwarzania energii) o mocy przyłączeniowej (moc modułu wytwarzania energii)”.
Jeśli informacje dostarczone przez Wnioskodawcę ulegną zmianie w trakcie procedowania niniejszego wniosku, jest on
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Energetyka Nowy Dwór Mazoweicki Sp. z o.o.. tych zmianach
dostarczając aktualne dokumenty.
Elementem niezbędnym do wydania pozwolenia ION jest wejście w życie umowy/aneksu do umowy o świadczenie usług
dystrybucji energii elektrycznej w zakresie generacji energii do sieci.
Wniosek o wydanie pozwolenia FON powinien być podpisany zgodnie z zasadami reprezentacji spółki.

INFORMACJE DOTYCZĄCE MODUŁU WYTWARZANIA ENEGII ORAZ MIEJSCA JEGO PRZYŁĄCZENIA.

Informacje o etapie realizacji:
Pozwolenie na podanie napięcia ION

Nr ………………….………… z dnia ………………………………………..

Umowa/aneks do umowy o świadczeniu usług dystrybucji w
zakresie odbioru energii elektrycznej

Nr ………………………….… z dnia ………………………………………..

Punkt przyłączenia modułu wytwarzania energii:
1.
2.

5.

INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI BADAWCZEJ ODPOWIEDZIALNEJ ZA WYKONANIE TESTÓW MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII .

Pełna nazwa Jednostki Badawczej, która wykona testy sprawdzające moduł wytwarzania energii przewidziane na tym etapie procedury przyłączeniowej
Powiat: ___________________________________
Gmina: ___________________________________

_ _ - _ _ _ _____________________________
Kod pocztowy

Telefon/y kontaktowy _____________________________________________

Poczta

Miejscowość: _______________________________
ul. ________________________________________

Adres e-mail _____________________________________________________

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

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

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

PESEL (podaje osoba fizyczna)

NIP

REGON (podaje osoba prawna)

6.

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

ZAŁĄCZNIKI WYMAGANE.
1) Szczegółowe poświadczenie zgodności.
2) Informację o dopuszczalnych gradientach zmian mocy czynnej.
3) Zaktualizowany formularz z danymi wymaganymi do zbudowania modeli symulacyjnych z wykorzystaniem rzeczywistych
wartości mierzonych podczas testów.
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Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, KRS: 0000427471
kapitał zakładowy : 1 672 400 zł

4) Zaktualizowane analizy przedstawiające oczekiwane osiągi w stanie ustalonym i osiągi dynamiczne z wykorzystaniem
rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów, zgodnie z wymogami rozdziałów 5, 6 lub 7 tytułu IV Rozporządzenia
Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku.
5) Zaktualizowane szczegółowe dane techniczne, z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów,
dotyczące modułu wytwarzania energii mające znaczenie dla przyłączenia do sieci.
6) Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Właściciela zakładu wytwarzania energii do występowania w jego imieniu.
7) Załączniki dodatkowe wymagane w wydanym pozwoleniu ION.
7.

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.

8.

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII.

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks Karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do Zakładu Wytwarzania Energii oraz do nieruchomości, na
której jest usytuowany.
Oświadczam że:
1) posiadam tytuł prawny do Zakładu Wytwarzania Energii oraz do nieruchomości, na której jest usytuowany,
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.

1

Zgodnie z zasadami reprezentowania
…………………………………………………………………………………………………………………….………………..
Data i podpis Właściciela zakładu wytwarzania. 1
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