ZGŁOSZENIE GOTOWOŚCI URUCHOMIENIA
POSIADANEJ ELEKTRYCZNEJ INSTALACJI
ODBIORCZEJ

…………………… Rejon Dystrybucji
ZGŁOSZENIE
gotowości uruchomienia posiadanej instalacji odbiorczej
do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A.
W nawiązaniu do zawartej umowy o przyłączenie nr

z dnia

1. Dane obiektu
Nazwa obiektu/lokalu przyłączanego

Gmina

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica

Nr bud./lok.

Numery działek

2. Dane podmiotu przyłączanego

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy

Ulica, nr budynku

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Telefon kontaktowy

3. Oświadczenie wykonawcy przyłączonej instalacji
Oświadczam, że:
- posiadam ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania eksploatacji
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno – pomiarowym nr:

- zgłoszona do przyłączenia odbiorcza instalacja elektryczna i ochronna wykonana jest
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, oraz jest
zgodna z wydanymi Warunkami Przyłączenia dla tego obiektu i stwierdzam jej przydatność
do załączenia pod napięcie i poboru energii elektrycznej, za co przyjmuję pełną
odpowiedzialność.
Jednocześnie zobowiązuję się w terminie 7 dni, od daty przyłączenia obiektu do sieci
elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A., do wykonania prób funkcjonalnych instalacji
odbiorczej oraz do wykonania pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
Protokół pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej należy dostarczyć w terminie
14 dni od daty przyłączenia obiektu.
Przyjmuję do wiadomości fakt, iż w przypadku braku dostarczenia protokołów pomiaru
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z pozytywnymi wynikami obiekt zostanie
pozbawiony napięcia.

Imię i Nazwisko Wykonawcy

Tel. Kontaktowy

Pieczęć i podpis
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Schemat jednokreskowy WLZ / linii zasilającej* od miejsca przyłączenia do instalacji odbiorczej

*- niepotrzebne skreślić
4. Oświadczenie Podmiotu Przyłączanego
Oświadczam, że:
- osoba składająca oświadczenie działa w moim imieniu,
- wykonane przyłącze do mojej instalacji odbiorczej nie narusza i nie ogranicza praw osób
trzecich,
- zapoznałem się treścią oświadczenia i potwierdzam prawdziwość zamieszczonych w nim
danych.

(Miejscowość i data)

(czytelny podpis)

- kserokopia
świadectwa
5. Wymagane
załączniki:

kwalifikacyjnego;
- protokół pomiarów rezystancji izolacji oraz uziemień ochronnych;
- instrukcja Współpracy Ruchowej dla sieci SN,
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