
OŚWIADCZENIE
O GOTOWOŚCI DO PRZYŁĄCZENIA MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII TYPU B LUB C

 WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ ENERGA - OPERATOR SA

Telefon kontaktowy 

Nazwa Modułu Wytwarzania

     Gmina                       Miejscowość

   Numery działek

Imię i nazwisko/nazwa firmy*

Miejscowość

Telefon kontaktowy

Kod pocztowy         Poczta 

 

Ulica, nr budynku 

Osoba upoważniona do kontaktu z ENERGA - OPERATOR SĄ ws. Eksploatacji źródła 

 

 

2. Dane podmiotu przyłączanego

1. Dane obiektu           

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

Lokalizacja obiektu:

* niepotrzebne skreślić

 

Numer warunków przyłączenia wydanych dla obiektu Numer umowy o przyłączenie

Wersja z dnia 28.10.2020

Typ
.M..MMoc maksymalna.

.M..Moc. maksymalna

.M..Moc.maksymalna

.iililo Ilość  (szt.)

.iililo Ilość  (szt.)

.iililo Ilość  (szt.)

Typ

Typ

 

 Moc przyłączeniowa zgodnie z Warunkami Przyłączenia kW  

 

 

 

        
        
dzień     miesiąc              rok 

Moc maksymalna modułu wytwarzania energii kW  



2. Uzgodnione z Operatorem nastawy zabezpieczeń i odpowiednie regulacje modułu wytwarzania z siecią EOP w miejscu 

przyłączenia. 

11. Elektryczny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający przyłączenie źródła z zaznaczonym miejscem rozgraniczenia 

własności stron

3. Protokoły badań transformatorów,

9. Harmonogram uruchomienia elektrowni (dotyczy urządzeń i instalacji wytwórczych).

1. Wstępny plan przeprowadzenia testów zgodności – dla typu C (zgodnie z procedurą testowania modułów wytwarzania 

energii dostępną na stronie internetowej https://www.energa-operator.pl). 

6. Oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania instalacji przyłączanej m.in. z Prawem budowlanym i 

uzgodnioną przez EOP dokumentacją

10. Certyfikaty sprzętu oraz symulacje w zakresie i na warunkach określonych w dokumencie: „Warunki i procedury 

wykorzystania certyfikatów w procesie przyłączenia modułów wytwarzania energii  do sieci elektroenergetycznych” - 

dostępnym na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR SA

7. Dokumentacja techniczna powykonawcza z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jeśli takowe 

nastąpiły),

4. Protokoły badań urządzeń automatyki zabezpieczeniowej, urządzeń łączności oraz telemechaniki,

12. Płyta CD/DVD z ww. załącznikami nagranymi w formie elektronicznej.

5. Protokoły badań urządzeń wytwórczych,

8. Uzgodniona z RDM/CDM instrukcja współpracy ruchowej,

      Podpis Wnioskodawcy

 

4. Podpis Podmiotu Przyłączanego:

             

3. Dodatkowe uwagi Podmiotu Przyłaczanego

      

5. Załączniki:              
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