
miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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pu-ION

rodzaj źródła
energii pierwotnej

moc mikroinstalacji [kW]

nazwa lub rodzaj
obiektu

lub nr PPE

3)
w układzie 1-fazowym 3-fazowym

moc 
potrzeb własnych 

mikroinstalacji
[kW]

przyłączenia nowej mikroinstalacji 4)aktualizacji danych
Zgłoszenie

3)dotyczy

Szanowny Kliencie, masz pytania?

Udzielimy odpowiedzi:
 - telefonicznie - Call Center  61 850 40 00
 - elektronicznie - e-mail:  kontakt@operator.enea.pl  
 - w siedzibach Biur Obsługi Klienta - wykaz na stronie www.operator.enea.pl

numer licznika
energii elektrycznej

1. Nazwa obiektu,
2. Ulica,
3. Nr domu/działki,
4. Nr lokalu
5. Kod pocztowy,
6. Miejscowość,
7. Gmina,

nazwa obiektu

działając na podstawie zawartej w dniu …………......................…….. umowy o przyłączenie 

nr …………......................…….. do sieci przesyłowej/dystrybucyjnej ………….......................……......... 

(nazwa przyłączanego obiektu) (dalej „Umowa”) oświadcza, że zakończył prace związane

 z przygotowaniem zdefiniowanego w Umowie Obiektu do pracy synchronicznej z Krajowym Systemem 

Elektroenergetycznym (zostały zakończone z wynikiem pozytywnym, wszystkie próby i testy 

niezbędne przed pierwszą synchronizacją).

Powyższy Obiekt jest gotowy do bezpiecznego przeprowadzenia pierwszej synchronizacji 

z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym w rozdzielni ………. kV w stacji elektroenergetycznej 

………………..…………. (nazwa stacji elektroenergetycznej).

Obiekt, na obecnym etapie realizacji spełnia, odpowiednio do stanu zaawansowania prac, 

wszystkie wymagania zawarte w Umowie oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci 

Przesyłowej/Dystrybucyjnej i nie zagraża bezpieczeństwu mienia i osób fizycznych przebywających 

na jego terenie.

ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI DO PIERWSZEJ SYNCHRONIZACJI

..............................................
data dane i podpisy lub podpis i pieczęć 

osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu

..........................................................................................

DANE WŁAŚCICIELA ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII:

pełna nazwa, siedziba podmiotu: ulica, nr domu/działki, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość

ZAŁĄCZNIK nr 12 DO WNIOSKU pu-ION
O WYDANIE TYMCZASOWEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE ION

dla modułu wytwarzania energii typu D
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