Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św.
Tel: (041) 266-46-80, (041) 266-47-33
Faks: (041) 266-43-75
www.mecostrowiec.pl
email: mec@mecostrowiec.pl

OŚWIADCZENIE O GOTOWOŚCI DO PRZYŁĄCZENIA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII
Modułu typu B do sieci elektroenergetycznej MEC Sp. z o.o.
dnia
Miejscowość

Data

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 (zgodnie z danymi umowy na pobór energii elektrycznej)
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 przyłączonego do sieci:
kW
Nazwa obiektu

Nr Punktu Poboru Energii

Nr licznika

Istniejąca moc przyłączeniowa instalacji odbiorczej

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr/Nr działki

5. Dane przyłączanej zakładu wytwarzania energii:
Rodzaj odnawialnego źródła energii:
energia promieniowania słonecznego, energia z wiatru, biogaz rolniczy, inne

6. Załączniki wymagane:
1. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia zakładu wytwarzania energii, układ połączeń powinien zawierać układ
pomiarowy energii elektrycznej wytworzonej w module wytwarzania zgodny z wymaganiami MEC Sp. z o.o.
2. Dokumentacje techniczną powykonawczą zawierającą co najmnej parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanego
zakładu wytwarzania energii, w tym specyﬁkację techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
3. Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC RfG wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący lub sprawozdanie z testu zgodności
realizowanego w trybie uproszczonym (do dnia 27 kwietnia 2021 r. dopuszcza się przedłożenie deklaracji zgodności składaną przez dostawcę sprzętu,
potwierdzającą spełnienie wymogów określonych w NC RfG).
4. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Właściciela zakładu wytwarzania energii do występowania w jego imieniu.
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7. Oświadczenie wykonawcy zakładu wytwarzania energii:
Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu

NIP

REGON

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Numer

Oświadczam, że:
1) moduł wytwarzania energii w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności: NC RfG w tym z
„Wymogami ogólnego stosowania1”, IRiESD oraz zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz
zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za co przyjmuję całkowitą odpowiedzialność,
 zainstalowane w module wytwarzania energii urządzenia spełniają wymogi Dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/35/UE i 2014/30/UE
oraz NC RfG
 zastosowane blokady uniemożliwiają współpracę źródła wytwórczego z siecią MEC Sp. z o.o. w przypadku zaniku napięcia z tej sieci (instalacja
źródła wytwórczego zostanie automatycznie odłączona od sieci MEC Sp. z o.o
2) protokoły pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz skuteczności ochrony odgromowej z wynikami pozytywnymi
oraz schemat instalacji elektrycznej pozostawiłem odbiorcy,
3) 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 wykonawcy

11. 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 nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do zakładu wytwarzania
energii określonej w niniejszym Dokumencie
2. Oświadczam, że:
a. dane przedstawione w niniejszym Dokumencie instalacji odpowiadają stanowi faktycznemu,
b. posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do modułu wytwarzania określonego w niniejszym dokumencie
instalacji.
c. posiadam wskazany w pkt 10 ppkt 2) 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 zakładu wytwarzania energii, zobowiązuje się do
zachowania nastaw wskazanych w pkt 10 ppkt. 3) do czasu określenia nowych nastaw przez MEC Sp. z o.o.,
d. moduł wytwarzania energii nie został zaklasyfikowany do powstających technologii zgodnie z tytułem VI NC RfG.
e. zapoznałem się z „Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” i procedurami wynikającymi z NCRfG” zamieszczonymi na stronie
internetowej www.mecostrowiec.pl,
f. 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.
3. Dodatkowo informuję, że:
…... będę wprowadzać energię elektryczną do sieci MEC Sp. z o.o.
a. energię elektryczną wytworzoną w zakładu wytwarzania energii i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej zamierzam zaoferować:
 sprzedawcy energii elektrycznej …………………………………………………………………………………………
 sprzedawcy zobowiązanemu
i w związku z tym, wyrażam zgodę na przekazywanie przez OSDn danych zawartych w niniejszym Dokumencie instalacji wskazanemu sprzedawcy
…... nie będę wprowadzać energii elektrycznej do sieci MEC Sp. z o.o. i oświadczam, że posiadam zabezpieczenia uniemożliwiające wpływ energii
wytworzonej w urządzeniach wytwórczych do sieci dystrybucyjnej OSDn.
1.

.

dnia
Miejscowość

1

data

Pieczątka, podpis Właściciela zakładu wytwarzania energii

Wymogi ogólnego stosowania wynikające z Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie
przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (NC RfG) zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Energetyki.
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