Miejscowość

Dzień

Miesiąc

OŚWIADCZENIE
O GOTOWOŚCI DO PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ESV….Sp. z o.o.
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
1. Dane przyłączanego obiektu
Lokalizacja obiektu:

Nazwa obiektu

Gmina

Miejscowość

Ulica

Nr budynku/lokalu

Numer działki/Nr najmowanego lokalu 1

Nr warunków przyłączenia

Nr umowy o przyłączenie

2. Dane podmiotu przyłączanego
Imię I Nazwisko/nazwa firmy 1
Adres zamieszkania/siedziba firmy 1
Ulica, nr budynku

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Telefon kontaktowy

3. Dane pełnomocnika (wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnika) 2

Imię I Nazwisko/nazwa firmy 1
Adres zamieszkania/siedziba firmy 1

Ulica, nr budynku

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Telefon kontaktowy

Rok

4. Oświadczenie, osoby uprawnionej (posiadającej ważne świadectwo kwalifikacyjne) działającej na rzecz podmiotu
przyłączanego o poprawności wykonania instalacji wewnętrznej

Imię I Nazwisko / nazwa firmy 1
Adres zamieszkania/siedziba firmy 1

Ulica, nr budynku

Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

PESEL (podaje osoba fizyczna)

NIP

Telefon kontaktowy

Oświadczam, że:
zgłoszona do przyłączenia odbiorcza instalacja elektryczna i ochronna, wykonana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem oraz wcześniej określonymi Warunkami Przyłączenia. Stwierdzam jej gotowość do załączenia
pod napięcie i poboru energii elektrycznej, za co biorę całkowitą odpowiedzialność. Posiadam ważne świadectwo kwalifikacyjne
nr…………………………………uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych na
stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym.
Jednocześnie zobowiązuję się w terminie 7 dni od daty podania napięcia do wykonania prób instalacji odbiorczej oraz do wykonania
pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

Dzień

miesiąc

rok

Pieczątka i podpis osoby uprawnionej

5. Oświadczenie podmiotu przyłączanego (właściciela / pełnomocnika) 1
Oświadczam, że:
działając jako właściciel obiektu/pełnomocnik1, na podstawie dokumentacji obiektu, w tym protokołu sprawdzenia i badania instalacji
elektrycznej oświadczam, że instalacja elektryczna w obiekcie (od miejsca rozgraniczenia własności) została wykonana i sprawdzona
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i nadaje się do załączenia pod napięcie.

Dzień

miesiąc

rok

Podpis osoby reprezentującej podmiot
przyłączany (właściciel/pełnomocnik)
Załączniki:
1. Lista lokali (mieszkań) wraz z określeniem i mocy przyłączeniowych (dotyczy wyłącznie budynku wielolokalowego lub zespołu budynków
wielorodzinnych).

1
2

Niepotrzebne skreślić
Wypełnić w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa (pełnomocnictwo w załączeniu)
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