Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej OSDn UNIHUT S.A.

Zgłoszenie dotyczy:

nowej mikroinstalacji/aktualizacja danych (niepotrzebne skreślić)

1. Dane zgłaszającego
Imię zgłaszającego

Nazwisko zgłaszającego

Firma
Nr i seria dokumentu tożsamości

PESEL

Telefon kom/stacjonarny

E-mail

Adres zamieszkania/Adres Firmy
Ulica

Nr/Nr lokalu

Gmina

Miejscowość

Dane pełnomocnika
Imię pełnomocnika

Nazwisko pełnomocnika

Nr i seria dokumentu tożsamości

PESEL

Telefon kom/stacjonarny

E-mail

Adres zamieszkania/Adres Firmy
Ulica

Nr/Nr lokalu

Gmina

Miejscowość

Adres do korespondencji
Ulica

Nr/Nr lokalu

Gmina

Miejscowość

Telefon kom/stacjonarny

E-mail

UNIHUT S.A. ul. Jezierskiego 7, 30-969 Kraków
NIP: 678-002-70-57, REGON: 001262601

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000073476

NIP

Kod pocztowy

NIP

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Kapitał Zakładowy 1 031 060 PLN .

6. Informacje dodatkowe dla Zgłaszającego
1. Podane informacje przez Zgłaszającego powinny być poprawne i czytelne. Jeżeli dane będą niekompletne Zgłaszający jest
zobowiązany niezwłocznie te dane uzupełnić. Zgłoszenie będzie stanowić podstawę do przyłączenia mikroinstalacji tylko wtedy gdy
wszystkie dane będą kompletne.
2. Zgłaszający ma 14 dni na dostarczenie informacji uzupełniających od dnia wezwania do uzupełnienia, w przeciwnym wypadku
dokument zostanie zwrócony do Zgłaszającego.
3. UNIHUT S.A. zamontuje odpowiedni zabezpieczenie oraz układ pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej wprowadzonej do sieci
UNIHUT S.A.
4. Dla wytwórców w mikroinstalacji innych niż prosument, wytworzenie energii elektrycznej wymaga zawarcia odrębnej umowy o
świadczenie usług dystrybucji dla energii elektrycznej wprowadzonej do sieci UNIHUT S.A. oraz wskazanie kupującego
odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe, lub odpowiedniej umowy kompleksowej w przypadku odsprzedaży nadwyżek energii
elektrycznej
sprzedawcy
zobowiązanemu.
5. Wytwarzanie
energii elektrycznej
w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie tej energii.
6. Podłączenie mikroinstalacji powinno być wykonane za licznikiem rozliczeniowym energii elektrycznej, w instalacji wewnętrznej
Zgłaszającego. Pomiędzy licznikiem a mikrinstalacją należy bezwzględnie zabudować łącznik umożliwiający jej odłączenie spod napięcia.
Zabudowa mikroinstalacji, musi umożliwiać wymianę lub obsługę licznika energii w stanie bez napięciowym.

7. Oświadczenie instalatora mikroinstalacji.
Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Ulica

Nr/Nr lokalu

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Oświadczam, że mikroinstalacja w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, IRiESD oraz zasadami
wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i
eksploatacyjne określone w Prawie energetycznym, za co przyjmuje odpowiedzialność.

Posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji.
Nr uprawnień
dla odnawialnych źródeł energii:
kotły/piece na biomasę, systemy fotowoltaiczne, słoneczne systemy grzewcze, pompy ciepła
(niepotrzebne skreślić)

Inne uprawnienia:

Data

UNIHUT S.A. ul. Jezierskiego 7, 30-969 Kraków
NIP: 678-002-70-57, REGON: 001262601

Podpis

Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000073476

Kapitał Zakładowy 1 031 060 PLN .

2. Dane obiektu przyłączonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalację.
Nazwa obiektu
Ulica

Nr/Nr lokalu

Nr działki

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Nr licznika

Moc przyłączeniowa istniejącej instalacji

3. Dane przyłączonej mikroinstalacji
Rodzaj odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji:
energia wiatrowa/energia słoneczna/hydroenergia/energia z biomasy/energia z biopłynów
(niepotrzebne skreślić)

Liczba i moc urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej
Lp.

Typ urządzenia do wytwarzania energii
elektrycznej

Producent

Moc zainstalowana
[kW]

Ilość
[szt.]

Σ mocy
zainstalowana [kW]

1.
2.
3.

Razem:
Dane dotyczące falowników
Lp.

Typ falownika

Producent

Moc znamionowa po
stronie AC [kW]

Ilość
[szt.]

Sposób przyłączenia
(1 lub 3 fazy)

1.
2.
3.

4. Planowana data przyłączenia mikroinstalacji (nie wcześniej niż 30 dni od daty złożenia zgłoszenia)
Data

5. Załączniki do zgłoszenia.
1. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
2.

Parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączonych urządzeń instalacji lub sieci, w tym specyfikację
techniczną/karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.

3. Pełnomocnictwo osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.
4. Wydruk z KRS (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej).
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8. Oświadczenie Zgłaszającego.
1. Oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz mikroinstalacji określonej w
zgłoszeniu.
Oświadczenie osoby fizycznej
Jestem prosumentem - nie prowadzę działalności
gospodarczej i zapewniam, że energia elektryczna
wytwarzana w mikroinstalacji będzie zużywana wyłącznie na
potrzeby własne.
Jestem prosumentem - nie prowadzę działalności
gospodarczej i zapewniam, że energia elektryczna
wytwarzana w mikroinstalacji będzie zużywana wyłącznie na
potrzeby własne i niezwiązane z wykonywaną działalnością
gospodarczą
Nie jestem prosumentem
Oświadczenie podmiotu innego niż osoba fizyczna
Zgłaszający jest prosumentem, tj. nie prowadzi działalności
gospodarczej i zapewnia, że energia elektryczna wytwarzana
w mikroinstalacji będzie zużywana wyłącznie na potrzeby
własne.
Zgłaszający jest prosumentem, tj. nie prowadzi działalności
gospodarczej lecz zapewnia, że energia elektryczna
wytwarzana w mikroinstalacji będzie zużywana wyłącznie na
potrzeby własne niezwiązane z wykonywaną działalnością
gospodarczą.
Zgłaszający nie jest Prosumentem
2. Informacje dodatkowe (dotyczy innych podmiotów niż prosumenci)
energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji i wprowadzoną do sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A. zamierzam zaoferować:
sprzedawcy energii elektrycznej:
(nazwa sprzedawcy)
sprzedawcy zobowiązanemu:
nie będę wprowadzał energii elektrycznej do sieci UNIHUT S.A. i oświadczam, że posiadam zabezpieczenia uniemożliwiające podanie
napięcia wytworzonego w urządzeniach wytwórczych do sieci dystrybucyjnej OSDn, w przypadku braku napięcia w tej sieci oraz
zabezpieczenia uniemożliwiające wypływ energii wytworzonej w urządzeniach wytwórczych do sieci dystrybucyjnej UNIHUT S.A.

Data
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