
DOKUMENT INSTALACJI1

PRZYŁĄCZENIE JEDNOSTKI ODBIORCZEJ WYKORZYSTYWANEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUG
REGULACJI ZAPOTRZEBOWANIA PRZEZ INSTALACJĘ ODBIORCZĄ LUB ZAMKNIĘTY SYSTEM

DYSTRYBUCYJNYNA NAPIĘCIU 1000 V LUB NIŻSZYM

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Zakładu Elektrycznego EL-WO

I. DANE WŁAŚCICIELA JEDNOSTKI ODBIORCZEJ:

Osoba fizyczna:

1. Imię

2. Nazwisko

3. PESEL

Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej:
4. Nazwa

5. NIP

6. Adreszamieszkania/siedzibapodmiotu:
a) Ulica

b) Nr domu/działki,

c) Nr lokalu

d) Kodpocztowy
–

e) Miejscowość

f) Gmina

g) Nr telefonu
+

h) Adres email

1 W rozumieniu  Rozporządzenia  Komisji  (UE)  2016/1388 z dnia  17sierpnia  2016 r.  ustanawiającego kodeksu  sieci
dotyczącego wymogów w zakresie przyłączenia odbioru do sieci (NC DC)
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7. Adres korespondencyjny (wypełnić, jeżeli inny niż powyżej):
a) Ulica

b) Nr domu/działki

c) Nr lokalu

d) Kodpocztowy
–

e) Miejscowość

f) Gmina

g) Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Dokumentu Instalacji

h) Nr telefonu
+

i) Adres email

II.  DANE OPERATORA ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO:

1. Nazwa

2. NIP

3. REGON

4. KRS

5. Adressiedzibypodmiotu:
a) Ulica

b) Nr domu/działki
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c) Nr lokalu

d) Kodpocztowy
–

e) Miejscowość

f) Gmina

g) Nr telefonu
+

h) Adres email

6. Adres korespondencyjny (wypełnić, jeżeli inny niż powyżej):
a) Ulica

b) Nr domu/działki

c) Nr lokalu

d) Kodpocztowy
–

e) Miejscowość

f) Gmina

g) Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie Dokumentu Instalacji

h) Nr telefonu
+

i) Adres email
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III.  DANE  INSTALACJI  ODBIORCZEJ  LUB  ZAMKNIĘTEGO  SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGOPRZYŁĄCZANEGO DO SIECI

1. Nazwaobiektu

2. Ulica

3. Nr domu/działki

4. Nr lokalu

5. Kodpocztowy
–

6. Miejscowość

7. Gmina

IV. DANEJEDNOSTEK ODBIORCZYCHŚWIADCZĄCYCH USŁUGI REGULACJI ZAPOTRZEBOWANIA NA
RZECZ OPERATORÓW SYSTEMÓW

Liczba i moc poszczególnych jednostek odbiorczych:

L
p
.

Typ
urząd
zenia

Prod
ucen

t

Mocminima
lnaczynna

[kW]

Mocmaksym
alnaczynna

[kW]

Rodzajusługiregulacj
izapotrzebowania

Lic
zba
[szt
uki]

1

2

3

Razem: X X X X

V.  PLANOWANA  DATA  PRZYŁĄCZENIA  ZGODNIE  Z  ZAWARTĄ  UMOWĄ  O  PRZYŁĄCZENIE  /
POROZUMIENIEM

………………………………………………………………

VI.  DODATKOWE UWAGI WŁAŚCICIELA INSTALACJI  ODBIORCZEJ LUB ZAMKNIĘTEGO SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
VII. DODATKOWE INFORMACJE DLA WŁAŚCICIELA INSTALACJI ODBIORCZEJ LUB ZAMKNIĘTEGO
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO:
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1. Informacje podane przez Właściciela instalacji  odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego,
w tym załączniki do Dokumentu instalacji, powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, czytelne, nie
zawierać  błędów.W  przypadku  konieczności  potrzeby  ich  uzupełnienia  o  dodatkowe  informacje,
Właściciel  instalacji  odbiorczej  lub  zamkniętego  systemu  dystrybucyjnegobędzie  zobowiązany
dostarczyć  wymagane  informacje  lub  dokonać  odpowiednich  wyjaśnień.  Do  czasu  uzupełnienia
wymaganej dokumentacji niniejszy Dokument instalacji nie będzie stanowić podstawy do przyłączenia
jednostki odbiorczej wykorzystywanej do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania.

2. W  przypadku  niedostarczenia  brakujących  informacji  oraz  dokumentów,  o  których  mowa  powyżej,
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania o uzupełnienie Dokumentu instalacji,
złożone dokumenty zostaną zwrócone do Właściciela instalacji  odbiorczej lub zamkniętego systemu
dystrybucyjnego.

3. Wszystkie załączniki  muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone i  poświadczone
przez tłumacza przysięgłego.

4. Właściciel  instalacji  odbiorczej  lub  zamkniętego  systemu  dystrybucyjnego  zobowiązany  jest
powiadomić CELSA „Huta Ostrowiec” Sp. z o. o. o trwałymzaprzestaniu oferowania usług regulacji
zapotrzebowania  oraz/lub  
o  trwałej  likwidacji  jednostki  odbiorczej  umożliwiającej  regulację  zapotrzebowaniaza  pomocą
dedykowanego druku powiadomienia.

VIII.  OŚWIADCZENIE  INSTALATORA  JEDNOSTKI  ODBIORCZEJ  WYKORZYSTYWANEJ  DO
ŚWIADCZENIA USŁUG REGULACJI ZAPOTRZEBOWANIA:

1. Imięinazwisko,

2. Adreszamieszkania:
a) Ulica,

b) Nr domu

c) Nr lokalu

d) Kodpocztowy
–

e) Miejscowość

3. Nr tel.:
+

4. Treśćoświadczenia:
Oświadczam, że jednostki odbiorcze wykorzystywane do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania
zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, w szczególności:  NCDC,IRiESD
i zasadami wiedzy technicznej i znajdują się w stanie umożliwiającym załączenie ich pod napięcie oraz
zapewniają wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo energetyczne za
co przyjmuję odpowiedzialność.

- zainstalowane  urządzenia  spełniają  wymogi  Dyrektyw  ……………  oraz  normy  PN-EN  ……….
w zakresie nieobjętym zapisami NC DC

Oświadczam  że,  posiadam  uprawnienia  do  wykonywania  jednostki  odbiorczej  wykorzystywanej  do
świadczenia usług regulacji zapotrzebowania objętej niniejszym zgłoszeniem:
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- ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowaniajednostekodbiorczychwykorzystywanych
do  świadczeniausługregulacjizapotrzebowania  źródeł  energii  (art.  …..  ustawy  
o …………………… nr …………………….lub,

- ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji 
i sieci nr …………………… lub,

- uprawnienia  budowlane  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami budowlanymi nr …………………….,

- inne………………..

IX.  OŚWIADCZENIE  WŁAŚCICIELA  INSTALACJI  ODBIORCZEJ  LUB  ZAMKNIĘTEGO  SYSTEMU
DYSTRYBUCYJNEGO PRZYŁĄCZANEGO DO SIECI:

Oświadczam, że:

1. jednostka odbiorcza wykorzystywana do świadczenia usług regulacji  zapotrzebowania nie została
zaklasyfikowana do powstających technologii zgodnie z tytułem VI NC DC

2. ……………………………………………………………………………..

Data Pieczątka i podpis

X. Obowiązek informacyjny zgodnie z RODO 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Elektryczny EL-WO z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bałtowska
274/2,  27-400 Ostrowiec  Św.,  tel.  +48 601-505-134 (dalej:  „OSD”).  Powołaliśmy Inspektora  Ochrony  Danych z  którym mogą się
państwo  skontaktować  w  sprawach  dotyczących  ochrony  danych  pisząc  pod  adresem:  ………………………….lub  na  adres
korespondencyjny: …………………………..., ………………….., ul. ……………………

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) wydania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie „FON” na podstawie przepisów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z
dnia 17sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia odbioru;

b) ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – przez czas trwania postępowań i okres
przedawnienia potencjalnych roszczeń[podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego
interesu OSD jako administratora w postaci dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z procesem wydania
Pozwolenia,

c) archiwizacji w zakresie niezbędnym dla wykonania obowiązków prawnych, w szczególności przepisów podatkowych, przepisów o
rachunkowości - przez okres wynikający z tych przepisów [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia - wykonanie 
obowiązku nałożonego przepisami prawa]; 

d) tworzenia analiz wyników prowadzonej przez nas działalności gospodarczej na potrzeby wewnętrzne - przez okres nie dłuższy niż
ten wskazany w punktach b) i c) [podstawa prawna Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja prawnie uzasadnionego interesu
administratora w postaci optymalizacji prowadzonej działalności gospodarczej].

Rozporządzenie o jakim piszemy w pkt. b-d to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).W związku z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych, przysługują Państwu także następujące prawa:

a) prawo dostępu do danych osobowych,
b) prawo do sprostowania danych, 
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przeniesienia danych, 
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f) prawo do wniesienia sprzeciwu.
Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z przysługujących praw lub uzyskać dodatkowe informacje - mogą się Państwo z nami skontaktować 

na wybrany sposób:

a) pisemnie na adres: Zakład Elektryczny EL-WO.

b) mailowo na adres: el-wo.eu
Jeśli  zdecydują  się  Państwo  skorzystać  z  przysługujących  praw,  udzielimy  Państwu  odpowiedzi  odnośnie  rozpatrzenia
żądania,  nie później niż w terminie miesiąca od dnia kiedy otrzymamy żądanie.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszamy 
przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy dalej („EOG”). Sytuacja taka może mieć
miejsce w przypadku gdy Administrator zleca wykonanie określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub
przetwarzającym dane poza EOG. Państwa dane osobowe mogą być przekazane jedynie do państw trzecich (państwa poza
EOG) lub podmiotów w państwach trzecich (na podstawie programu Ochrona prywatności „PrivacyShield”), w stosunku do
których  decyzją  Komisji  Europejskiej  stwierdzono  odpowiedni  stopień  ochrony  danych  lub  zawarto  w  umowach  z  tymi
podmiotami standardowe klauzule ochrony danych. W związku z przekazaniem danych poza EOG mogą Państwo zażądać od
Administratora dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz
informację o miejscu ich udostępnienia kontaktując się z Administratorem w sposób wskazany w niniejszej informacji.

Podanie  danych  osobowych  jest  warunkiem  niezbędnym  do  realizacji  procesu  wydania  Pozwolenia..  W  przypadku  nie
podania danych osobowych nie będzie możliwa jego realizacja.  

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:

 podmioty, które są upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
 podmioty, które prowadzą działalność pocztową lub kurierską,
 podmioty, które prowadzą działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze - w celu dokonywania wzajemnych rozliczeń, w 

tym płatności na Państwa rzecz),
 podmioty, które nabywają wierzytelności i podmioty windykacyjne - w razie braku wykonania przez Państwa zobowiązań na 

podstawie Umowy,
 podmioty, które współpracują z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną 

się administratorem danych,
 podmioty, które obsługują systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT,
 podmioty, które świadczą nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
 podmioty, które świadczą usługi archiwizacji dokumentów,
 nasi podwykonawcy, czyli podmioty, które wykonują za nas usługę lub dostarczające towary objęte Umową bądź umowami z 

naszymi klientami, z których realizacją związana jest Umowa,
w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

XI. ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTU INSTALACJI:

1. Schemat instalacji elektrycznej przedstawiający sposób przyłączenia jednostki odbiorczej.
2. Dokumentacja  techniczna  powykonawcza  zawierająca  co  najmniej  parametry  techniczne,  charakterystykę

ruchową i  eksploatacyjną  przyłączanejinstalacji  odbiorczej  lub  zamkniętego  systemu  dystrybucyjnego (w tym
specyfikację  techniczną/karty  katalogowe  jednostek  odbiorczych  wykorzystywanych  do  świadczenia  usług
regulacji zapotrzebowania).

3. Certyfikatsprzętuspełniającywymagania  NC  DC
wydawanyprzezupoważnionypodmiotcertyfikującylubsprawozdanie  z  testu  zgodności  realizowanego  w  trybie
określonym w dokumencie „Procedura testowania ……”.

4. Pełnomocnictwa  dla  osób  upoważnionych  przez  Właściciela  instalacji  odbiorczej  lub  zamkniętego  systemu
dystrybucyjnego do występowania w jego imieniu.

Data Podpis Właściciela instalacji odbiorczej lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego


