Zg³oszenie przy³¹czenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej
Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.
Zg³oszenie dotyczy:

przy³¹czenia nowej mikroinstalacji
aktualizacji danych w zakresie mikroinstalacji

Wniosek nale¿y uzupe³niæ drukowanymi literami.

1. Dane Zg³aszaj¹cego
Nazwa firmy

NIP

REGON

Telefon kontaktowy

Adres e-mail

Adres firmy
Ulica

Nr domu

Gmina

Miejscowoœæ

Adres korespondencyjny

taki jak adres firmy

Nr lokalu

Kod pocztowy

Nr lokalu

Kod pocztowy

inny, wpisz poni¿ej

Ulica

Nr domu

Gmina

Miejscowoœæ

Osoba upowa¿niona do kontaktu w sprawie zg³oszenia

Adres e-mail / Telefon kontaktowy

2. Dane obiektu przy³¹czonego do sieci, w którym zamontowano mikroinstalacjê
Nazwa obiektu

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Gmina

Miejscowoœæ

Nr licznika

Kod PPE (nr punktu poboru energii elektrycznej)

Kod pocztowy

Istniej¹ca moc przy³¹czeniowa instalacji odbiorczej
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3. Dane przy³¹czanej mikroinstalacji
Rodzaj odnawialnego Ÿród³a energii wykorzystywanej w mikroinstalacji:
Energia wiatru

Energia promieniowania s³onecznego

Energia geotermalna

Hydroenergia

Energia otrzymywana z biogazu

Energia otrzymywana z biogazu rolnicznego

Energia otrzymywana z biomasy

Energia otrzymywana z biop³ynów

Liczba i moc poszczególnych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wytwarzania energii elektrycznej:
Lp.

Typ modu³ów wytwarzania (ogniwa
fotowoltaiczne / generator / ogniwa paliwowe)

Producent

Moc
zainstalowana
[kW]

Moc
maksymalna
[kW]

Iloœæ
[szt.]

Sumaryczna moc Sumaryczna moc
zainstalowana
maksymalna
[kW]
[kW]

1.
2.
3.
RAZEM:
Moc zainstalowana – dla fotowoltaiki podaj moc wszystkich zabudowanych paneli, w innych przypadkach podaj moc generatora albo inwertera (falownika).
Moc maksymalna – podaj dla "Typ modu³u wytwarzania" urz¹dzeñ generator jako najwiêksz¹ wartoœæ mocy jak¹ generator mo¿e oddawaæ do sieci
w sposób ci¹g³y.
W przypadku aktualizacji danych podaj informacje ³¹cznie dla nowych i dotychczasowych urz¹dzeñ.

W przypadku wspó³pracy urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wytwarzania energii elektrycznej z inwerterami (falownikami), nale¿y równie¿ podaæ
poni¿sze dane:
Lp.

Typ inwertera (falownika)

Producent

Moc znamionowa
Moc maksymalna
po stronie AC
[kW]
[kW]

Iloœæ
[szt.]

Sposób przy³¹czenia
(1 lub 3 fazowo)

1.
2.

4. Za³¹czniki do zg³oszenia
1. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiaj¹cy sposób pod³¹czenia mikroinstalacji.
2. Parametry techniczne, charakterystykê ruchow¹ i eksploatacyjn¹ przy³¹czanych urz¹dzeñ, instalacji lub sieci, w tym specyfikacjê techniczn¹/karty
katalogowe urz¹dzeñ wytwórczych i przekszta³tnikowych.

3. Certyfikat sprzêtu potwierdzaj¹cy spe³nienie wymagañ okreœlonych w NC RfG i Wymogach Ogólnego Stosowania wynikaj¹cych z NC RfG, wydawany
przez upowa¿niony podmiot certyfikuj¹cy lub sprawozdanie z testu zgodnoœci realizowanego w trybie uproszczonym. W okresie przejœciowym tj. do
27.04.2021 r. dokumentem potwierdzaj¹cym powy¿sze jest certyfikat zgodnoœci lub deklaracja zgodnoœci wskazuj¹ca na spe³nienie wymagañ NC RfG
i Wymogów Ogólnego Stosowania opracowanych na podstawie przepisów NC RfG.

5. Dodatkowe informacje dla Zg³aszaj¹cego
1. Informacje podane w niniejszym dokumencie, powinny byæ kompletne, poprawnie wype³nione, czytelne, nie zawieraæ b³êdów. W przypadku

koniecznoœci potrzeby ich uzupe³nienia o dodatkowe informacje, Zg³aszaj¹cy bêdzie zobowi¹zany dostarczyæ wymagane informacje lub dokonaæ
odpowiednich wyjaœnieñ. Do czasu uzupe³nienia wymaganej dokumentacji zg³oszenie nie bêdzie stanowiæ podstawy do przy³¹czenia mikroinstalacji.
2. W przypadku niedostarczenia brakuj¹cych informacji oraz dokumentów, o których mowa powy¿ej, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty

otrzymania wezwania o uzupe³nienie Zg³oszenia / Dokumentu mikroinstalacji, sprawa pozostanie bez rozpatrzenia. Przy³¹czenie mikroinstalacji
wymagaæ bêdzie ponownego z³o¿enia Zg³oszenia / Dokumentu mikroinstalacji.
3. Zg³oszenie / Dokument mikroinstalacji oraz wszystkie za³¹czniki musz¹ byæ sporz¹dzone w jêzyku polskim. Dopuszcza siê z³o¿enie za³¹czników

w formie orygina³u obcojêzycznego wraz z t³umaczeniem poœwiadczonym przez t³umacza przysiêg³ego.
4. Terawat Dystrybucja Sp. z o. o. zainstaluje odpowiedni uk³ad zabezpieczaj¹cy i urz¹dzenia pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej

Wprowadzonej do sieci Terawat Dystrybucja Sp. z o. o.
5. Pod³¹czenie mikroinstalacji powinno byæ wykonane za urz¹dzeniem pomiarowo-rozliczeniowym, w instalacji wewnêtrznej Zg³aszaj¹cego. Pomiêdzy

ww. urz¹dzeniem a mikroinstalacj¹ nale¿y bezwzglêdnie zabudowaæ ³¹cznik umo¿liwiaj¹cy jej od³¹czenie spod napiêcia. Rozwi¹zanie techniczne
zabudowy mikroinstalacji, musi umo¿liwiaæ wymianê/obs³ugê urz¹dzenia pomiarowo-rozliczeniowego w stanie beznapiêciowym.
6. Zg³aszaj¹cy zobowi¹zany jest powiadomiæ Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. o zawieszeniu wytwarzania lub trwa³ym wycofaniu z eksploatacji

modu³u wytwarzania energii.
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6. Oœwiadczenie instalatora mikroinstalacji
Imiê i nazwisko

Telefon kontaktowy

Ulica

Nr domu

Gmina

Miejscowoœæ

Nr lokalu

Kod pocztowy

Oœwiadczam ¿e:
1. Mikroinstalacja w obiekcie zosta³a wykonana zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, normami, w szczególnoœci: NC RfG i Wymogami Ogólnego
Stosowania opracowanymi na podstawie przepisów NC RfG, IRiESD w zakresie nieobjêtym zapisami NC Rf i zasadami wiedzy technicznej
i znajduje siê w stanie umo¿liwiaj¹cym za³¹czenie jej pod napiêcie.
2. Zainstalowane w mikroinstalacji urz¹dzenia spe³niaj¹ wymogi Dyrektyw 2014/35/UE i 2014/30/UE oraz normy PN-EN 50549-1:2019-02 w zakresie
nieobjêtym zapisami NC RfG*.
3. Dla trybu LFSM-O wprowadzone zosta³y nastêpuj¹ce nastawy:
- nastawa progu aktywacji 50,2 Hz, w zakresie wymaganej zdolnoœci 50,2 Hz – 50,5 Hz,
- nastawa statyzmu 5%, w zakresie wymaganej zdolnoœci 2 – 12 %,

za co przyjmujê odpowiedzialnoœæ.

Informujê ¿e, posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji:
wa¿ny certyfikat potwierdzaj¹cy kwalifikacje do instalowania odnawialnych Ÿróde³ energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych Ÿród³ach
energii) nr
kot³y i piece na biomasê

dla nastêpuj¹cych odnawialnych Ÿróde³ energii:
systemy fotowoltaiczne

s³oneczne systemy grzewcze

pompy ciep³a

p³ytkie systemy geotermalne
wa¿ne œwiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj¹ce do zajmowania siê eksploatacj¹ urz¹dzeñ, instalacji i sieci
nr
uprawnienia budowlane w specjalnoœci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz¹dzeñ elektrycznych i elektroenergetycznych
nr

Data

Podpis i piecz¹tka Instalatora

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Wroc³awska 94, 41-902 Bytom
tel.: 32/ 389 60 12, fax.: 32/ 389 60 13
e-mail: biuro@terawat.pl, www.terawat.pl
NIP: 626-30-02-689, REGON: 242709410, KRS: 0000393933
Kapita³ zak³adowy 50 000,00 PLN, wniesiony w ca³oœci
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7. Oœwiadczenie Zg³aszaj¹cego
1. Œwiadomy odpowiedzialnoœci karnej za z³o¿enie fa³szywego oœwiadczenia, wynikaj¹cej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny oœwiadczam, ¿e posiadam tytu³ prawny do nieruchomoœci, na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji
okreœlonej w zg³oszeniu.
2. Oœwiadczam, ¿e:
spe³niam wymogi definicji prosumenta energii odnawialnej i posiadam aktywn¹ umowê kompleksow¹
nie spe³niam wymogów definicji prosumenta energii odnawialnej

Definicja:
Prosumentem energii odnawialnej jest odbiorca koñcowy wytwarzaj¹cy energiê elektryczn¹ wy³¹cznie z odnawialnych Ÿróde³ energii na
w³asne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem, ¿e w przypadku odbiorcy koñcowego niebêd¹cego odbiorc¹ energii elektrycznej
wwgospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przewa¿aj¹cej dzia³alnoœci gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na
podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. Warunkiem rozliczenia Prosumenta energii odnawialnej,
wwsposób okreœlony w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Ÿród³ach energii jest posiadanie przez niego umowy
kompleksowej. W przypadku jej braku zastosowanie bêdzie mia³o postanowienie w ust. 6 poni¿ej.
Dla wytwórców w mikroinstalacji innych ni¿ prosument energii odnawialnej, wytwarzanie energii elektrycznej wymaga zawarcia umowy
ooœwiadczenie us³ug dystrybucji dla energii elektrycznej wprowadzanej do sieci Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. oraz wskazania
kupuj¹cego/POB.

Dane przedstawione w niniejszym Zg³oszeniu / Dokumencie odpowiadaj¹ stanowi faktycznemu,
Posiadam wymagane certyfikaty (œwiadectwa) zgodnoœci okreœlone w dokumentach z pkt. 4 na zastosowane w mikroinstalacji urz¹dzenia,
Modu³ wytwarzania energii nie zosta³ zaklasyfikowany do powstaj¹cych technologii zgodnie z tytu³em VI NC RfG,
Uruchomienie (podanie napiêcia) mikroinstalacji nast¹pi po dostosowaniu urz¹dzania pomiarowo-rozliczeniowego przez Terawat
Dystrybucja Sp. z o.o. i posiadaniu umowy umo¿liwiaj¹cej wprowadzanie energii elektrycznej do sieci Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.

3. Dodatkowo informujê, ¿e (wybór opcjonalny, dotyczy innych podmiotów ni¿ prosumenci):
energiê elektryczn¹ wytworzon¹ w mikroinstalacji i wprowadzon¹ do sieci dystrybucyjnej zamierzam zaoferowaæ:
sprzedawcy energii elektrycznej
(nazwa sprzedawcy)

sprzedawcy zobowi¹zanemu

4. Wyra¿am zgodê na przekazywanie przez Terawat Dystrybucja Sp. z o.o. danych zawartych w niniejszym zg³oszeniu wskazanemu
sprzedawcy lub sprzedawcy, z którym posiadam aktywn¹ umowê kompleksow¹.

8. Dodatkowe uwagi Zg³aszaj¹cego

Data

Podpis Zg³aszaj¹cego lub podpis Pe³nomocnika Zg³aszaj¹cego
w przypadku pe³nomocnika prosimy do³¹czyæ pe³nomocnictwo

Terawat Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Wroc³awska 94, 41-902 Bytom
tel.: 32/ 389 60 12, fax.: 32/ 389 60 13
e-mail: biuro@terawat.pl, www.terawat.pl
NIP: 626-30-02-689, REGON: 242709410, KRS: 0000393933
Kapita³ zak³adowy 50 000,00 PLN, wniesiony w ca³oœci
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