Ogólne warunki umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Wytwórcy energii elektrycznej
w mikroinstalacji przyłączonej do sieci dystrybucyjnej OSD

Z AŁ ĄCZNIK DO OWU
Dane Wytwórcy:
......................................................
(imię i nazwisko albo nazwa Wytwórcy)

......................................................
(adres zamieszkania albo siedziby Wytwórcy)

ENEA Operator Sp. z o.o.
(adres do korespondencji wskazany
w Umowie)
O ŚW I AD CZ E NI E W Y T W Ó RCY DO T Y CZ ĄC E M IKRO IN STAL AC J I 1
zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 2) oraz art. 20 ust. 2 pkt. 2) i 3) z uwzględnieniem art. 22a Ustawy OZE
1.

NR PPE:2
…………………………………………………………………………………

2.

ADRES MIKROINSTALACJI:
…………………………………………………………………………………

3.

RODZAJ MIKROINSTALACJI:
Mikroinstalacja wykorzystująca (zaznaczyć [x] właściwie):
3.1.
energię wiatru
3.2.
energię promieniowania słonecznego
3.3.
energię aerotermalną
3.4.
energię geotermalną
3.5.
energię hydrotermalną
3.6.
hydroenergię
3.7.
energię fal, prądów i pływów morskich
3.8.
energię otrzymywaną z biomasy
3.9.
energię otrzymywaną z biogazu innego niż biogaz rolniczy
3.10.
energię otrzymywaną z biogazu rolniczego
3.11.
energię otrzymywaną z biopłynów
OŚWIADCZENIA:
W dniu …….................. r. (zaznaczyć [x] właściwie): 3

4.

4.1.
4.2.
4.3.

wytworzono po raz pierwszy energię elektryczną z biogazu rolniczego w mikroinstalacji
zawieszono wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji,
które będzie trwać …….......…………… (wskazać okres od 30 dni do 24 miesięcy)
zakończono wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji

Oświadczam, że przedstawione dane są prawdziwe i rzeczywiste.

..........................................................
(czytelny podpis albo podpis
i pieczątka imienna Wytwórcy)

................................, dnia ................................ r.
(miejscowość)

1

2
3

(data)

Oświadczenie dotyczy Wytwórcy energii elektrycznej w mikroinstalacji będącego przedsiębiorcą oraz Wytwórcy energii elektrycznej z biogazu
rolniczego w mikroinstalacji będącego osobą fizyczną wpisaną do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub Wytwórcy energii elektrycznej
z biogazu rolniczego w mikroinstalacji będącego przedsiębiorącą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.
Numer Punktu Poboru Energii (PPE) wskazany w Umowie.
Należy zaznaczyć „x” tylko przy jednym podpunkcie; w przypadku kilku oświadczeń należy wypełnić niniejszy formularz odrębnie dla każdego
oświadczenia.
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