
dzień miesiąc              rok

OŚWIADCZENIE
O GOTOWOŚCI INSTALACJI PRZYŁĄCZANEJ

Miejscowość

Telefon kontaktowy

Nazwa obiektu

Gmina

Ulica Nr bud./lok.

Numery działek oraz obręb, gdzie zlokalizowany będzie obiekt

Imię i nazwisko/nazwa firmy∗

Miejscowość

Kod pocztowy Poczta

Ulica, nr budynku

2. Dane podmiotu przyłączanego

1. Dane obiektu

Numer (wypełnia ENERGA-OPERATOR SA)ewid. odbiorcy Miejscowość

Adres zamieszkania/siedziba firmy∗

Lokalizacja obiektu:

∗ niepotrzebne skreślić

Numer warunków przyłączenia wydanych dla obiektu Numer umowy o przyłączenie

W 4.4

Moc przyłączeniowa kW  



Pieczątka osoby uprawnionej

Pieczątka firmowa

dzień miesiąc              rok

dzień miesiąc              rok

Oświadczam, że:

dozoru w zakresie kontrolno - pomiarowym nr __________________________________ lub uprawnienia budowlane w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr _______________________________.

- instalacja elektryczna w obiekcie, od miejsca dostarczenia energii elektrycznej, została wykonana zgodnie z warunkami przyłączenia,

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie, za co

przyjmuję pełną odpowiedzialność.

- jestem świadomy/-a, że złożenie fałszywego lub błędnego oświadczenia może:

- skutkować poniesieniem przez ENERGA-OPERATOR SA szkody, do naprawienia której mogę zostać następczo zobowiązany/,-a

- zostać uznane za działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej polegające na wprowadzeniu w błąd innej osoby i doprowadzeniu

jej do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem, tj. stanowić czyn wypełniający znamiona przestępstwa z art. 286 § 1 k.k.,

- być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu niewłaściwego wypełniania obowiązków zawodowych lub stowarzyszeniowych.

Oświadczam, że:

- osoba składająca niniejsze oświadczenie działa w moim imieniu,

5. Oświadczenie podmiotu przyłączanego

- zapoznałem się z treścią oświadczenia i poświadczam prawdziwość zamieszczonych w nim danych.

- posiadam ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku

4. Oświadczenie osoby uprawnionej, działającej w imieniu podmiotu przyłączanego

Czytelny podpis osoby uprawnionej

Czytelny podpis podmiotu przyłączanego

- - -

PESEL (podaje osoba fizyczna)

NIP

Telefon kontaktowy

Kod pocztowy Poczta

Imię i nazwisko/nazwa firmy∗

MiejscowośćUlica, nr budynku

3. Dane składającego oświadczenie - osoby uprawnionej

Adres zamieszkania/siedziba firmy∗

∗ niepotrzebne skreślić
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