
POWIADOMIENIE
O PLANOWANEJ MODERNIZACJI LUB WYMIANIE MOGĄCEJ MIEĆ WPŁYW 

   

PESEL (podaje osoba fizyczna)      NIP 

REGON (podaje osoba prawna)       Numer KRS (podaje osoba prawna) 

      Miejsce na pieczęć firmową

Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy

Miejscowość Kod pocztowy         Poczta 

 

Gmina            Ulica    Nr bud./lok. 

 

1. Dane podmiotu składającego POWIADOMIENIE

Numer ewidencyjny (wypełnia ENERGA-OPERATOR SA)

            MiejscowośćNumer powiadomienia (wypełnia ENERGA-OPERATOR SA)                                                              Data (dzień, miesiąc, rok)

Osoba upoważniona do kontaktów w sprawie POWIADOMIENIA 

** Adres jednostki, gdzie należy przesłać wypełniony wniosek znajduje się na ostatnich stronach formularza.

- - -
 

ENERGA–OPERATOR SA 
 PRZYŁĄCZONEGO DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

Telefon kontaktowy (w godz. 7.00 - 15.00) 

Nr faxu Adres e-mail 

Telefon komórkowy 

NA ZDOLNOŚCI TECHNICZNE MODUŁU WYTWARZANIA ENERGII

Wersja 2022.06.01



3. Informacje techniczne           

3.1 Rodzaj obiektu

Miejscowość

Nazwa obiektu 

Gmina      Ulica 

2. Dane dotyczące modułu wytwarzania energii, dla którego planowana jest modernizacja lub wymiana urządzeń            

   Punkt przyłączenia wraz z poziomem napięcia przyłączenia

   Nr działek, na których zlokalizowany jest moduł wytwarzania

 woda  biomasa wiatr   

biogaz rolniczy słońce inne 

3.3 Rodzaj energii pierwotnej

□ □ □ 
□ □ □ 

 elektrownia wodna  elektrownia gazowa elektrownia wiatrowa   

elektrownia na biogaz elektrownia słoneczna elektrociepłownia parowa 

inna 

□ □ □
□ 

□ □ □ 

3.2 Moduł Wytarzania Energii

 typu D** typu C*   □ □ 

               

a) b)

3.4 Istniejąca moc modułu wytwarzania energii

moc zainstalowana MW moc osiągalna MW

c) moc dyspozycyjna MW d) moc pozorna MV·A

               

a) b)

3.5 Planowana moc modułu wytwarzania energii

moc zainstalowana MW moc osiągalna MW

c) moc dyspozycyjna MW d) moc pozorna MV·A

3.6 Istniejąca moc przyłączeniowa w miejscu dostarczania energii do sieci ENERGA–OPERATOR SA 

MW 

3.7 Planowana moc przyłączeniowa w miejscu dostarczania energii do sieci ENERGA–OPERATOR SA 

MW 

** moduły wytwarzania energii elektrycznej w przedziale mocy powyżej 75 MW lub przyłączonej do sieci 110 kV

* moduły wytwarzania energii elektrycznej w przedziale mocy od 10 MW do 75 MW



4.1 Przewidywany termin rozpoczęcia
         Data

 

 

3.8 Nr PPE (zgodnie z umową) 

 

 

3.9 Nr umowy o świadczenie usług dystrybucji/przesyłania energii elektrycznej 

4. Informacje dotyczące planowanego terminu modernizacji lub wymiany urządzeń            

4.2 Przewidywany termin zakończenia
         Data

 

5. Opis dotyczący zakresu planowanej modernizacji lub wymiany urządzeń



5. 

6.

Do POWIADOMIENIA należy dołączyć w formie załączników w języku polskim następujące dokumenty:

Informacje dotyczące POWIADOMIENIA

             

             

Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany***

Potwierdzenie przez producenta urządzeń spełnienia wymagań określonych w IRiESP/IRiESD dla zakresu modernizacji lub wymiany.

Potwierdzenie przez producenta urządzeń spełnienia wymagań określonych w NC RfG lub w dokumentach opracowanych na podstawie NC RfG dla zakresu 
modernizacji lub wymiany.

Oświadczenie właściciela zakładu wytwarzania energii o własności modułu wytwarzania.

Schemat jednokresowy przedstawiający stan istniejący oraz stan po przeprowadzonej modernizacji lub wymianie.

Dodatkowe załączniki  

      inne

     upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy (jeżeli Wnioskodawcę reprezentuje inna jednostka) 

ENERGA-OPERATOR SA

Departament Majątku Sieciowego                                                                                                                                

Biuro Przyłączeń i Rozwoju                                                                                                                                

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk 

 

      Podpis osoby reprezentującej podmiot składający POWIADOMIENIE

Oświadczenie  

            Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym POWIADOMIENIU odpowiadają stanowi faktycznemu.
            Oświadczam*, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą, z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. Nr 133, poz. 883, tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 101, poz 926, z późn. zm.), przez ENERGA-OPERATOR SA w celu określenia warunków przyłączenia, 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, ze mam prawo żądania i
nformacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są 
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
           Oświadczam*, że wyrażam zgodę na publikowanie przez ENERGA-OPERATOR SA informacji dotyczących mojej siedziby lub miejsca zamieszkania, lokalizacji 
przyłączenia, mocy przyłączeniowej, daty rozpoczęcia i zakończenia modernizacji modułu wytwarzania energii elektrycznej.
            Oświadczam, że wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową. ENERGA-OPERATOR SA  nie ponosi 
odpowiedzialności za utracone w tym przypadku dane.

Korespondencję dotyczącą POWIADOMIENA 

    należy przesłać pocztą na adres**: 

** podać w przypadku, gdy adres jest inny niż w punkcie 1. wniosku

* oświadczenie dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi

     Zgodnie z postanowieniami art. 4 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów 
w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (zwanym dalej: „NC RfG”), informacje zawarte w POWIADOMIENIU o planowanej modernizacji lub wymianie 
mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu wytwarzania energii będą podstawą do oceny przez właściwego operatora systemu  czy stanowi ona istotną 
modyfikację.
     W przypadku, gdy POWIADOMIENIE jest niekompletne, to jest w szczególności informacje podane przez właściciela modułu wytwarzania energii, w tym dokumenty 
dołączone do POWIADOMIENIA, są niepoprawnie wypełnione, zawierają niepełne informacje, są nieczytelne, niejasne, właściciel modułu wytwarzania energii będzie 
zobowiązany uzupełnić POWIADOMIENIE w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania wezwania, w sposób pozwalający uznać je za kompletny.
     Dostarczone przez właściciela modułu wytwarzania energii i nieuzupełnione przez niego w wyznaczonym terminie POWIADOMIENIE uznaje się za niekompletne 
i pozostawia się bez rozpatrzenia.
     Właściciel modułu wytwarzania energii zamieszcza na kopercie lub przesyłce do właściwego operatora systemu wyraźny dopisek „Powiadomienie o planowanej 
modernizacji lub wymianie mogącej mieć wpływ na zdolności techniczne modułu wytwarzania energii”.
     Jeśli informacje dostarczone przez właściciela modułu wytwarzania energii ulegną zmianie w trakcie procedowania POWIADOMIENIA, jest on zobowiązany 
do niezwłocznego poinformowania właściwego operatora systemu o tych zmianach, dostarczając aktualne dokumenty.
     POWIADOMIENIE powinno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji zakładu wytwarzania energii.

Informacje dotyczące POWIADOMIENIA

Dane kontaktowe do punktu obsługi przyłączeń obiektów - dotyczy jednostek typu D7.

*** szablon tabeli dostępny jest na stronie  w zakładce formularze, razem z drukiem Powiadomieniawww.energa-operator.pl



 

8. Dane kontaktowe do punktu obsługi przyłączeń obiektów - dotyczy jednostek typu C 
             

Oddział w Gdańsku                                                                                                                                                                     
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk  

Oddział w Olsztynie                                                                                                                                                                                                                         
ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn  

Oddział w Koszalinie                                                                                                                                                                                                                         
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin  

Oddział w Toruniu                                                                                                                                                                                                                       

ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń  

Oddział w Płocku                                                                                                                                                                                                                      
ul. Wyszogrodzka 106, 09-400 Płock 

 
 

Oddział w Kaliszu                                                                                                                                                                     
Al. Wolności 8, 62-800 Kalisz  

 3/3

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do właściwego terytorialnie Punktu Obsługi Przyłączeń (POP) w następujący sposób:

- osobiście w POP; drogą pocztową na adres POP;
- drogą elektroniczną na adres e-mail POP (do e-mail należy dołączyć  zeskanowany, wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami – skany 
w formacie PDF o wielkości pojedynczego załącznika max. 3 MB).                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Wniosek można również złożyć w wersji elektronicznej za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem:
https://energa-operator.pl/formularz-zgloszeniowy/pytania-i-reklamacje



 

 

 

 

…………………………… 
Podpis 

Załącznik 1 do POWIADOMIENIA. Tabela zgłoszenia modernizacji lub wymiany 

Lp. 
Obiekt /element 
modułu/instalacji 

Zakres modernizacji lub 
wymiany (urządzenie 

podlegające modernizacji 
lub wymianie) 

Termin planowanej 
realizacji 

modernizacji lub 
wymiany 

Parametr /zdolność 
techniczna przed 
modernizacją lub 

wymianą 

Parametr/zdolność 
techniczna po 

modernizacji lub 
wymianie 

Modernizacja lub wymiana 
spełniająca wymagania NC 
RfG (TAK/NIE). Jeśli TAK - 

należy podać artykuły 
wymogów NC RfG 

Modernizacja lub wymiana 
spełniająca wymagania 

IRiESP/IRiESD ( TAK/NIE) 
jeśli TAK - należy podać 
punkty IRiESP/IRiESD 

Uwagi 
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