Wniosek

o określenie warunków przyłączenia
dla urządzeń wytwórczych energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznych
miejscowość

data

adres jednostki
organizacyjnej
D-Energia
numer wniosku
wypełnia pracownik D-Energia

DANE PODSTAWOWE

Wnioskodawca

województwo

dla obiektu
zlokalizowanego
powiat

gmina

miejscowość

ulica, numer

Zestawienie określające nieruchomości, na których planowana jest budowa przyłączanych do sieci D-Energia
Sp. z o.o. urządzeń, instalacji lub sieci zgodnie z załącznikiem A do wniosku.
nazwa obiektu

moc przyłączeniowa

MW
łączna moc przyłączeniowa w miejscu dostarczania energii energetycznej do sieci D-Energia Sp. z o.o. stanowiąca sumę maksymalnych
mocy znamionowych zastosowanych falowników na wyjściu AC, wskazanych w załączniku B poz. 1.3. a).

WNIOSEK DOTYCZY PRZYŁĄCZENIA
bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej

do instalacji odbiorczej

istniejącej

(nr licznika)

projektowanej

(nr warunków przyłączenia lub umowy o przyłączenie)
Informacje dotyczące WNIOSKU:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informacje zawarte we Wniosku o określenie warunków przyłączenia będą podstawą do oceny możliwości przyłączenia obiektu do sieci dystrybucyjnej. W przypadku, gdy informacje podane
przez Wnioskodawcę, w tym dokumenty dołączone do Wniosku, są niepełne, niepoprawnie wypełnione, niejasne, nieczytelne, zawierają błędy, są niezgodne z zakresem itp. lub gdy istnieje
potrzeba ich uzupełnienia o dodatkowe informacje, złożony Wniosek nie zostanie uznany za Wniosek w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
Jeśli informacje dostarczone przez Wnioskodawcę ulegną zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania D-Energia Sp. z o.o. o tych zmianach.
Dane należy wpisywać drukowanymi literami (dla każdej litery i cyfry zostało przypisane jedno pole). Znaki interpunkcyjne należy wpisywać w oddzielnych polach. W przypadku, gdy dana rubryka
nie dotyczy Wnioskodawcy wpisać “Nie dotyczy”.
Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim; możliwe jest złożenie obcojęzycznego oryginału wraz z tłumaczeniem potwierdzonym przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie strony załączników muszą być ponumerowane i podpisane przez wnioskodawcę.
Wnioskodawca składa Wniosek o określenie warunków przyłączenia zgodny z aktualnym na moment jego złożenia wzorcem zamieszczonym na stronie internetowej D-Energia Sp. o.o.
(http://www.d-energia.pl). Niedopuszczalne jest ingerencja w formularz wniosku poprzez np. dopisywanie, wstawianie nowych komórek, itp. Dodatkowe informacje należy przedstawić w postaci
załącznika do wniosku.
Załączniki A i B stanowią integralną część wniosku.

1. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY
1.1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1.1. Pełna nazwa Wnioskodawcy

1.1.2. Używany skrót nazwy Wnioskodawcy
1.1.3. Siedziba Wnioskodawcy
Ulica
Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

1.1.4. Nr NIP

1.1.5. REGON

1.1.6. Nazwa banku

1.1.7. Nr rachunku

1.1.8. Nr KRS

1.1.9. Wysokość kapitału zakładowego

1.2. KONTAKT
1.2.1. Nr telefonu

1.2.2. Nr faxu

1.2.3. Adres e-mail ogólnozakładowy

1.3. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE ZŁOŻONEGO WNIOSKU (zakres umocowania zawiera pełnomocnictwo pkt 2.6)

1.3.1. Imię
1.3.2. Nazwisko
1.3.3. Pełna nazwa firmy, w której pracuje osoba upoważniona do kontaktów

1.3.4. Nr telefonu

1.3.5. Nr faxu

1.3.6. E-mail
1.3.7. Adres do korespondencji
Ulica
Miejscowość

Poczta

Kod pocztowy

2. DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WNIOSKIEM
Do WNIOSKU należy dołączyć w formie załączników następujące dokumenty:
2.1
dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą znajdowały się urządzenia,
instalacje lub sieci elektryczne należące do Wnioskodawcy, w szczególności w postaci:
- odpisu zwykłego z Księgi Wieczystej w przypadku prawa własności (użytkowania wieczystego) nieruchomości gruntowej i/lub budynkowej,
- umowy najmu lub dzierżawy w przypadku umowy o korzystanie z przedmiotowej nieruchomości gruntowej i/lub budynkowej przez Wnioskodawcę wraz z
odpisem zwykłym z Księgi Wieczystej potwierdzającym tytuł własności (prawny) Wydzierżawiającego (Wynajmującego) do nieruchomości gruntowej i/lub
budynkowej,
- wypisu z ewidencji gruntów z wykazem numerów ewidencyjnych działek, na których zlokalizowana będzie inwestycja,
przy czym dostarczone kopie dokumentów winny być potwierdzone przez reprezentanta (pełnomocnika) Wnioskodawcy za zgodność z oryginałem,
2.2
plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej (skala 1:25 000 lub dokładniejsza) określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem
istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów,
2.3
- Jeżeli istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - wypis i wyrys potwierdzający dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii
na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia ,
- Jeżeli istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, ale wypis i wyrys nie potwierdza w sposób jednoznaczny dopuszczalność
lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia należy oprócz
wypisu i wyrysu dostarczyć oświadczenie Gminy, na obszarze której planowana jest inwestycja, dopuszczające budowę danego źródła,
- Jeżeli nie istnieje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości
określonej we wniosku lub oświadczenie Gminy. Decyzja lub oświadczenie Gminy powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji
danego źródła energii na terenie objętym planowaną inwestycją, której dotyczy niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia.
Ww. dokumenty należy dostarczyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez organ wydający, wyrys winien być w skali dostosowanej do
stopnia złożoności rysunku umożliwiającej swobody odczyt zawartych na nim informacji, a w szczególności numerów ewidencyjnych
1)

działek. Wymienione dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia Wniosku .
2.4
dokumenty opisujące parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci wytwórców, karty
katalogowe przewidywanych do zabudowy urządzeń wytwórczych wraz z certyfikatami, atestami, znakami bezpieczeństwa, legalizacji i homologacji,

2.5
pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, (dołączyć oryginał dokumentów
lub kopie potwierdzone przez pełnomocnika za zgodność z oryginałem). Wymieniony dokument powinien odpowiadać stanowi faktycznemu i być wydany
nie wcześniej niż trzy miesiące przed datą złożenia Wniosku,
2.6
pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu,
2.7
planowany elektryczny i topograficzny schemat obiektu uwzględniający schemat stacji SN/WN oraz długości linii kablowych SN 2) i/lub schemat
stacji nn/SN oraz długości i przekroje linii kablowych nn. Jednocześnie na schemacie należy umieścić wszystkie falowniki oraz powiązane z nimi panele
wraz z danymi dotyczącymi planowanych linii łączących poszczególne elementy do rozdzielni głównej nn włącznie,
2.8
schemat zasilania wg staniu istniejącego (dotyczy obiektu istniejącego),
2.9
dodatkowe wymagania Wnioskodawcy dotyczące przyłączenia.
czytelny podpis i pieczęć Wnioskodawcy

Oświadczam, że nieruchomości wykazane w tytułach prawnych znajdują się w obszarze objętym wypisem i wyrysem z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub na obszarze, na którym dopuszczalność budowy danego źródła, potwierdza decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu lub oświadczenie Gminy o dopuszczalności lokalizacji danego źródła (stanowiące załącznik do Wniosku) zgodnie z niniejszym
Wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.

..................................................................
Data

..................................................................
Podpis i pieczęć Wnioskodawcy

Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu. D-Energia Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo
do wystąpienia do Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego określenia warunków przyłączenia.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez D-Energia Sp. z o.o. przekazaną mi
wraz z niniejszym wnioskiem.

..................................................................
Data

..................................................................
Podpis i pieczęć Wnioskodawcy

UWAGA:
Zgodnie z art. 7 ust. 8a, 8b i 8c Ustawy Prawo energetyczne, podmioty składające niniejszy wniosek o określenie warunków przyłączenia ubiegające się
o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV zobowiązane są w ciągu czternastu dni od dnia złożenia wniosku do wniesienia
zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie do sieci w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku, z zastrzeżeniem, że
wysokość zaliczki nie może być wyższa niż 3.000.000 zł.
Kontem właściwym dla wpłat zaliczek jest konto bankowe. W tytule wpłaty należy zamieszczać następujący opis:
“zaliczka - wniosek z dnia ....….. (wpisać datę umieszczoną na wniosku o określenie warunków przyłączenia) źródło wytwórcze …...... (wpisać nazwę źródła

wytwórczego umieszczoną na Wniosku o określenie warunków przyłączenia) ……… MW (wpisać moc określoną we wniosku o określenie warunków
przyłączenia) gm. ………. (wpisać nazwę gminy lub gmin na terenie, której zlokalizowane ma być źródło wytwórcze zgodnie z wnioskiem o określenie warunków

przyłączenia)” Wpłata zaliczki dokonana niezgodnie z przedstawionymi wyżej zaleceniami może spowodować opóźnienie w rozpatrzeniu wniosku o
określenie warunków przyłączenia lub uniemożliwi jego rozpatrzenie. Za dzień dokonania wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku D-Energia Sp. z o.o.
Objaśnienia:
1
2
3

Dotyczy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV
Dotyczy podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu znamionowym 110 kV
Dotyczy Wnioskodawców będących osobami fizycznymi

