
miejscowość dzień miesiąc rok

nr lokalunr domu / działki

kod pocztowy miejscowość gmina

ulica, osiedle, plac, itp. 

numer dokumentu
wypełnia pracownik ENEA Operator

II. DANE ZAKŁADU WYTWARZANIA ENERGII PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE JEDNOSTKI ODBIORCZEJ:

energia z wiatru energia z promieniowania słonecznego

inna:

adres 
do korespondencji

(wypełnić jeżeli inny
niż wskazany powyżej)

adres jednostki
 organizacyjnej
ENEA Operator 
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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]

I. DANE WŁAŚCICIELA JEDNOSTKI ODBIORCZEJ:

NIP KRS

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

II. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE PRZEDMIOTOWEGO DOKUMENTU:

imię i nazwisko

pełna nazwa i adres firmy, w której zatrudniona jest osoba upoważniona do kontaktów 
(nazwę firmy i dane adresowe wypełniać tylko w przypadku, gdy są inne niż podane w pkt I. 

nr telefonu adres email

III. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA i UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI:

punkty
przyłączenia

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

punkty przyłączenia jednostki odbiorczej wraz z poziomem napięcia przyłączenia:

1.

2.

DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY ZDOLNOŚĆ JEDNOSTKI ODBIORCZEJ 

DO REGULACJI ZAPOTRZEBOWANIA

pu-DRUD

Zdalnie regulowane 

Regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru T / N 

Regulacja mocy biernej w ramach odpowiedzi odbioru T / N 

Zarządzanie ograniczeniami przesyłu w ramach odpowiedzi odbioru T / N 

Niezależnie regulowane 

Regulacja częstotliwości systemu w ramach odpowiedzi odbioru T / N 

Bardzo szybka regulacja mocy czynnej w ramach odpowiedzi odbioru T / N 

 

nazwa i adres
zainstalowania jednostki

nr PPE
zgodnie z umową moc przyłączeniowa

Rodzaj świadczonych usług regulacji zapotrzebowania

typ urządzenia



V. OŚWIADCZENIE:
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Załącznik 1  Sprawozdanie z przebiegu testów.

Załącznik 2 Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia jednostki odbiorczej.

Załącznik 3 Certyfikat sprzętu spełniający wymagania NC DC wydawany przez upoważniony podmiot certyfikujący 

lub sprawozdanie z testu zgodności realizowanego w trybie określonym w stosownej Procedurze 

testowania.

Załącznik 4 Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Właściciela instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu 

dystrybucyjnego do występowania w jego imieniu. 

IV. WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Właściciel oświadcza, że zgodnie z art. 33 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. 

ustanawiającym kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru (Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10) 

jednostka odbiorcza umożliwia regulację zapotrzebowania oraz pozytywnie ukończyła testy zgodności określone 

w art. 36-47 w/w Rozporządzenia.

Dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania (DRUD) jest niezbędny 

do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie (FON).

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

1)osób wymienionych w KRS do reprezentowania podmiotu 

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

OBJAŚNIENIA

1)  W przypadku złożenia dokumentu przez pełnomocnika należy dołączyć ważne pełnomocnictwo.

  Wyrażam zgodę na przesyłanie korespondencji dotyczącej realizacji niniejszego dokumentu drogą 

elektroniczną na  adres mailowy

W A Ż N E
Szanowny Kliencie informujemy, że dokument można złożyć:
- papierowo na adres  lub ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58,  60-479 Poznań
- elektronicznie jako skan z załącznikami (plik .pdf, max. rozmiar <30MB) na adres: kontakt@operator.enea.pl
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