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Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji 1) 

do sieci elektroenergetycznej Arctic Paper Kostrzyn SA. 

 
 
………………………………………………………               …………………………………………………………………….. 

miejscowość   dzień           miesiąc            rok 
 

I. DANE WNIOSKODAWCY 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

- dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą : imię i nazwisko, adres prowadzenia działalności gospodarczej, numer 
telefonu, NIP, adres e-mail;  
- dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej: pełna nazwa, adres, numer telefonu, NIP, nr 
KRS adres e-mail. 

 
KRS ……………………………………………            NIP …………………………………………………… 
 

Adres do korespondencji (wypełnić jeżeli inny niż wskazany powyżej) 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

II. LOKALIZACJA PRZYŁĄCZANEJ MIKROINSTALACJI 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
III. DANE PRZYŁĄCZANEJ MIKROINSTALACJI 

 
 rodzaj mikroinstalacji  ……………………………………………………..…………………………………………………………… 

(   energia wiatru, energia promieniowania słonecznego, inna) 

 moc przyłączeniowa (zainstalowana mikroinstalacji*)        …………kW,       w układzie         ……………fazowym 
(   1fazuwym,3-fazowym) 

*) w przypadku przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych wpisać sumę maksymalnych mocy paneli fotowoltaicznych 

 

 moc potrzeb własnych mikroinstalacji       …………kW,        
 

 charakter mikroinstalacji*)   ……………………………………..……………………………………………………………………… 
*) odrębny obiekt, zabudowa na nieruchomości przyłączonej do sieci jako obiekt odbiorcy końcowego 

 
 wzrost mocy w istniejącej mikroinstalacji      …………kW,        

 przewidywany termin przyłączenia:       ……………………………….. 
 

 liczba i moc poszczególnych jednostek wytwórczych 

*) w przypadku przyłączenia mikroinstalacji fotowoltaicznych wpisać sumę maksymalnych mocy paneli fotowoltaicznych 
 

IV. DODATKOWE INFORMACJE WNIOSKODAWCY 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 lp. 
Typ jednostki wytwórczej 

/falownika (symbol) 
Producent jednostki 

wytwórczej / falownika 
Moc znamionowa* 

[kW] 

Układ przyłączenia  
jednostki wytwórczej 

(1- lub 3 fazowo)* 

1     

2     

3     

     

Razem   
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V. DODATKOWE INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY 
1. Informacje podane przez Wnioskodawcę, w tym załączniki do Wniosku, powinny być kompletne, poprawnie wypełnione, 

czytelne, nie zawierać błędów. W przypadku konieczności potrzeby ich uzupełnienia o dodatkowe informacje, 
Wnioskodawca będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich wyjaśnień. Wniosek 
niekompletny nie jest Wnioskiem w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne i nie stanowi podstawy do przyłączenia 
mikroinstalacji. 

2. W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej, w terminie 14 dni 
kalendarzowych od daty otrzymania wezwania o uzupełnienie Wniosku, złożone dokumenty zostaną zwrócone do 
Wnioskodawcy. 

3. Wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim. 
4. OSD zainstaluje odpowiedni układ zabezpieczający i urządzenia pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej 

wprowadzonej do sieci OSD. 
5. Prosumentem jest odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne 

potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii 
elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej określonej 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 649 i 730). 

6. Dla wytwórców w mikroinstalacji innych niż prosument, wytwarzanie energii elektrycznej wymaga zawarcia odrębnej 
umowy o świadczenie usług dystrybucji dla energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej oraz 
wskazania kupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji/podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
handlowe. 

7. Wytwarzanie energii elektrycznej w mikroinstalacji nie wymaga uzyskania koncesji na wytwarzanie tej energii. 
 
 
 

VI. VI.OŚWIADCZENIE INSTALATORA MIKROINSTALACJI 
 
Imię, nazwisko, nr telefonu   …………………………………………………………………….. 
adres zamieszkania     ………………………………………………………………………………… 

(ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) 

Oświadczam, że mikroinstalacja w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, 
w szczególności: z IRiESD, wymaganiami technicznymi określonymi w dokumencie „Kryteria przyłączania oraz wymagania 
techniczne dla mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego” opublikowanymi na stronie internetowej OSD i zasadami wiedzy technicznej i znajduje się w stanie 
umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy 
Prawo energetyczne za co przyjmuję odpowiedzialność.  
Informuję, że posiadam uprawnienia do wykonywania mikroinstalacji: 

 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 
ustawy o odnawialnych źródłach energii) nr ……… lub; 

 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci nr ……. 
lub;  

 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych nr ………… . 
 

……………………..                                          ....................................................................................  
data  czytelny podpis lub podpis i pieczęć Instalatora mikroinstalacji 

 
 

VII. OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY 
1. Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art.233 §6 ustawy z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której jest planowana 
inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu. 

2. Oświadczam, że: 
a) jestem / nie jestem prosumentem, 
b) dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu.  
c) posiadam wymagane certyfikaty (świadectwa) zgodności określone w dokumentach, o których mowa w pkt. 

VI. na zastosowane w mikroinstalacji urządzenia, 
d) będę wprowadzać energię elektryczną do sieci / nie będę wprowadzać energii elektrycznej do sieci OSD 

i oświadczam, że posiadam zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia wytworzonego w urządzeniach 
wytwórczych do sieci dystrybucyjnej OSD, w przypadku braku napięcia w tej sieci oraz zabezpieczenia 
uniemożliwiające wpływ energii wytworzonej w urządzeniach wytwórczych do sieci dystrybucyjnej OSD 

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

         data     czytelny podpis lub podpis i pieczęć Wnioskodawcy 
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VIII. VII. ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 
 

1. Schemat wewnętrznej instalacji elektrycznej uwzględniający przyłączenie mikroinstalacji oraz w przypadku zabudowy 
mikroinstalacji na nieruchomości przyłączonej do sieci, elektryczny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający 
przyłączenie mikroinstalacji. 

2. Dokumenty opisujące parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych urządzeń, instalacji 
lub sieci wytwórców, karty katalogowe przewidywanych do zabudowy urządzeń wytwórczych wraz z ewentualnymi 
certyfikatami, atestami, znakami bezpieczeństwa, legalizacji i homologacji (zgodnie z Rozporządzeniem 2016/631). 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny2) do korzystania z obiektu. 
4. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
5. Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego imieniu. 
6. Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej (skala 1:25000 lub dokładniejsza) określający usytuowanie 

przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz usytuowanie sąsiednich obiektów. 
 
Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu. Arctic Paper Kostrzyn S.A. 
zastrzega sobie prawo do wystąpienia do Wnioskodawcy o uzupełnienie informacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego 
określenia zgłoszenia. 
 
Informujemy, że administratorem danych osobowych podanych na wniosku jest Arctic Paper Kostrzyn S.A. z siedzibą 
w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Fabrycznej 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych i Rozporządzenia 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, w celu realizacji przyłączenia oraz w celach archiwalnych. 
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w celu realizacji procesu przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest 
dobrowolne, ale konieczne do rozpatrzenia wniosku. 
 
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych przez Arctic Paper 
Kostrzyn S.A.  przekazaną mi wraz z niniejszym zgłoszeniem. 
 
..........................................................................................                   .................................................................................... 
                  osoba do kontaktu ze strony Wnioskodawcy: imię i nazwisko, nr telefonu   data i czytelny podpis lub podpis i pieczęć Wnioskodawcy 

 
 
OBJAŚNIENIA 

1) mikroinstalacja - odnawialne źródło energii, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW - Wniosek dotyczy Podmiotów, innych 
niż te, które są przyłączone do sieci jako odbiorca końcowy, a moc zainstalowana mikroinstalacji, o przyłączenie której ubiega się ten podmiot, nie jest 
większa niż określona w wydanych warunkach przyłączenia; 

2) pod pojęciem tytuł prawny należy rozumieć każde uprawnienie do władania obiektem np.: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, własnościowe 
prawo do lokalu, spółdzielcze prawo do lokalu, najem, dzierżawa 

 
 
 
 
 
 
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przedstawicieli kontrahentów  
W celu wypełnienia obowiązków wynikających z Rozporządzenia 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 (określanego popularnie jako „RODO”) informujemy, że 
przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.  
1. Administrator danych osobowych  
Administratorem Twoich danych osobowych jest Arctic Paper Kostrzyn S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą. Możesz się 
z nami skontaktować w następujący sposób:  
a) listownie na adres : ul. Fabryczna 1, 66-470 Kostrzyn nad Odrą;  
b) przez e-mail: info@arcticpaper.com;  
c) telefonicznie: +48 957210664  
2. Inspektor Ochrony danych osobowych  
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z faktem przetwarzania 
przez nas Twoich danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:  

a) listownie na adres : Inspektor ochrony danych osobowych, Arctic Paper Kostrzyn SA, ul. Fabryczna 1, 66-470 
Kostrzyn nad Odrą;  

b) przez e-mail: DPO@arcticpaper.com;  
c) telefonicznie: +48 957 210 664  

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania  
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:  
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a) analiza wniosku;  
b) wydanie warunków przyłącza,  
c) zawarcia i wykonania umowy, 
d) ewentualnego dochodzenia roszczeń wynikających z tej umowy.  

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:  
a) okoliczność, że przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, wydania warunków przyłączenie do 

sieci energetycznej Arctic Paper Kostrzyn S.A. (podstawa przewidziana w art. 6 ust. 1 lit b RODO);  
b) nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - w zakresie przetwarzania danych na potrzeby 

postępowania mającego na celu dochodzenie roszczeń wynikających z umowy. Równocześnie informujemy, że 
przeprowadziliśmy analizę naszego uzasadnionego interesu oraz wpływu przetwarzania na Twoje interesy lub prawa 
i wolności. Jeżeli chcesz zapoznać się z powyższą analizą, prosimy o bezpośredni kontakt w sposób wskazany 
w punktach 1 lub 2 powyżej.  

4. Kategorie danych  
Przetwarzane kategorie Twoich danych osobowych to dane identyfikacyjne i dane kontaktowe takie jak: imię nazwisko, adres 
e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny. 
5. Okres przechowywania danych osobowych  
Będziemy przechowywać Twoje dane do momentu zakończenia realizacji umowy oraz upływu terminu przedawnienia 
roszczeń z niej wynikających. W przypadku wszczęcia postępowań mających na celu dochodzenie roszczeń wynikających 
z umowy będziemy przechowywali Twoje dane do czasu prawomocnego zakończenia tych postępowań.\ 
6. Odbiorcy danych  
W organizacji Arctic Paper Kostrzyn S.A. dostęp do Twoich danych osobowych będą mieli upoważnieni pracownicy.  
7. Twoje prawa  
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:  
a) prawo dostępu do Twoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych;  
c) prawo do żądania abyśmy usunęli Twoje dane osobowe;  
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Co oznacza, że w przypadku gdy np. Twoim zdaniem 
posiadane przez nas dane są nieprawidłowe lub przetwarzamy Twoje dane bez podstawy prawnej lub nie chcesz abyśmy je 
usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wzniesionego przez Ciebie sprzeciwu 
względem przetwarzania danych, możesz żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do 
ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań;  
e) prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas Twoich danych osobowych 
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane 
innemu administratorowi lub żądać abyśmy my je przesłali do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie 
przesłanie jest technicznie możliwe.  
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub naszym inspektorem ochrony danych w sposób wskazany 
w punktach 1 lub 2 powyżej.  
Prawo do złożenia sprzeciwu ze względu na Twoją szczególną sytuację  
Jeżeli chcesz złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania Twoich danych osobowych prosimy o bezpośredni 
kontakt w sposób wskazany w punktach 1 lub 2 powyżej.  
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego  
Przysługuje Ci także prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
- pod adresem: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt  
8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych  
Przekazanie przez Ciebie danych nie jest obowiązkiem ustawowym ale jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. 
 


