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DOKUMENT MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII - PGMD (Moduł typu B)
dnia
Miejscowość

Data zgłoszenia

1. Dane Właściciela zakładu wytwarzania energii
Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu

NIP

REGON

Reprezentowanym przez:
Imię i Nazwisko

Funkcja

Imię i Nazwisko

PESEL

Funkcja

PESEL

2. Adres siedziby podmiotu
Kod pocztowy

Poczta

Miejscowość

3. Adres do korespondencji Odbiorcy:

Ulica

Numer

taki sam jak adres siedziby podmiotu

Ulica, kod pocztowy, miejscowość

Nr telefonu

E-mail

Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie zgłoszenia (Imię i Nazwisko pełnomocnika, funkcja)

Nr telefonu

4. Dane zakładu wytwarzania energii:
kW
Nazwa obiektu

Nr Punktu Poboru Energii

Nr licznika

Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji odbiorczej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr

Umowa o świadczenie usług dystrybucji:

Nr/Nr działki

z dnia

5. Załączniki
1. Uzgodnienie nastaw zabezpieczeń i regulacji odpowiednich dla punktu przyłączenia między MEC Sp. z o.o. a Właścicielem zakładu
wytwarzania energii.
2. 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 MEC Sp. z o.o.
3. 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 MEC Sp. z o.o.
4. Poświadczenie zgodności.
5. Inne………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Właściciela zakładu wytwarzania energii do występowania w jego imieniu (w przypadku
złożenia dokumentu przez pełnomocnika).
6. Oświadczenie osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie niniejszego wniosku
Imię i nazwisko Osoby upoważnionej do kontaktów

Nr telefonu

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

NIP/ PESEL

REGON

Numer
KRS

Oświadczam, że:
1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Przechowywanie oraz przetwarzanie danych odbywa się w celu i w okresie wykonywania postanowień
zgłoszenia w zakresie przyłączenia zakładu wytwarzania energii, a także zagwarantowania jej należytej realizacji jak również w celu i w okresie wykonywania związanych
z nią obowiązków wynikających z prawnie usprawiedliwionego interesu MEC Sp. z o.o. Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla zbioru
"Kontrahenci - realizacja umów" która jest dostępna na stronie internetowej www.mecostrowiec.pl i w sekretariacie Spółki.

dnia
Miejscowość

data

Pieczątka, podpis osoby upoważnionej
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7. Oświadczenie Właściciela zakładu wytwarzania energii:
1.

Oświadczam, że:
a. posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do modułu wytwarzania określonego w
dokumencie PGMD,
b. zakład wytwarzania energii jest gotowy do eksploatacji modułu wytwarzania energii oraz wytwarzania energii poprzez wykorzystanie
przyłączenia do sieci przez czas nieograniczony,
c. 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”,
d. dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu.
.

dnia
Miejscowość

data

Pieczątka, podpis Właściciela zakładu wytwarzania energii
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