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Podstawa opracowania 
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 Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. 2012, poz. 1059  
z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 
2015 r., poz. 478 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 04.05.2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
(Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.08.2011 r. w sprawie 
szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie 
energią elektryczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1200). 

 Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. 

 Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej obowiązująca w PGE 
Dystrybucja S.A. 

 



Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 
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Omawiane dokumenty dostępne są na stronie internetowej  
PGE Dystrybucja S.A. w zakładce „Dla Klienta” 

 

www.pgedystrybucja.pl 
 



Dokumenty dostępne na stronie internetowej  
PGE Dystrybucja S.A.  dot. przyłączania do sieci  

4 

1. Wymagania dla układów pomiarowych energii elektrycznej wytwarzanej w 

mikroinstalacjach . 

2. Procedura przyłączania wytwórców. 

3. Procedura przyłączania mikroinstalacji. 

4. Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla 

jednostek wytwórczych przyłączanych do sieci średniego napięcia OSD. 

5. Kryteria oceny możliwości przyłączenia oraz wymagania techniczne dla 

mikroinstalacji i małych instalacji przyłączanych do sieci niskiego napięcia 

OSD. 

 



Elektroenergetyczna sieć dystrybucyjna 
 - podział na napięcia: 
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 Napięcie niskie (nN) – obejmuje napięcie znamionowe nie wyższe  
niż 1 kV, 

 

 Napięcie średnie (SN) – obejmuje napięcia znamionowe wyższe  
niż 1 kV i niższe niż 110 kV, 

 

 Napięcie wysokie (WN) – obejmuje napięcie znamionowe 110 kV. 

 



Rodzaje wniosków o określenie warunków 
przyłączenia 
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 Druk wniosku W-1 - dla podmiotów z grupy IV, V i VI 
przyłączanych do sieci nN . 

 Druk wniosku W-2 - dla podmiotów z grupy II, III i VI 
przyłączanych do sieci WN i SN. 

 Druk wniosku W-3 - dla podmiotów będących wytwórcami 
energii elektrycznej.  

 Druk Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci 
elektroenergetycznej.  

 



Odnawialne źródła energii 
– podział wg mocy elektrycznej  
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Odnawialne źródła energii, podział ze względu na moc: 

Mikroinstalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączone do sieci 
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV; 

Mała instalacja – odnawialne źródło energii, o łącznej mocy 
zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 500 kW, 
przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 
niższym niż 110 kV; 

Pozostałe OZE  o łącznej mocy zainstalowanej większej niż 500 kW. 

 



Procedura przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  
PGE Dystrybucja S.A. 
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Pozyskanie wniosku i załącznika o 
określenie warunków przyłączenia 

obowiązujących w PGE Dystrybucja S.A.  
(np. ze strony internetowej lub otrzymasz  

w punkcie Obsługi Klienta 
Dystrybucyjnego) 

1 

2 

Złożenie wniosku o określenie warunków 
przyłączenia wraz  

z załącznikami i wymaganymi 
dokumentami. 



Procedura przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  
PGE Dystrybucja S.A. 
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Wpłata zaliczki na poczet opłaty za 
przyłączenie (dot. podmiotów 

ubiegających się o przyłączenie źródeł 
wytwórczych  do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu 
znamionowym pow. 1 kV) 

3 

4 
PGE Dystrybucja S.A. dokonuje weryfikacji 

wniosku w terminie do 14 dni roboczych od 
daty jego otrzymania. 



Procedura przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  
PGE Dystrybucja S.A. 
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W przypadku, gdy wniosek o określenie 
WP nie zawiera informacji niezbędnych do 

określenia WP lub nie zawiera 
wymaganych załączników, PGE Dystrybucja 
S.A. informuje podmiot o konieczności jego 

uzupełnienia.  

5 

6 

PGE Dystrybucja S.A. potwierdza pisemnie 
złożenie przez Podmiot wniosku o 

określenie warunków przyłączenia – w 
przypadku jego poprawnego uzupełnienia 

wraz z kompletem wymaganych 
załączników.  



Procedura przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  
PGE Dystrybucja S.A. 
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Dla jednostek wytwórczych o łącznej mocy 
zainstalowanej  powyżej 2 MW PGE 

Dystrybucja S.A. sporządza ekspertyzę 
wpływu urządzeń, instalacji lub sieci na 

system elektroenergetyczny. 

7 

8 

Odmowa lub wydanie przez PGE 
Dystrybucja S.A. warunków przyłączenia 
oraz przekazanie ich podmiotowi wraz z 

projektem umowy o przyłączenie. 



Procedura przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  
PGE Dystrybucja S.A. 
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Zawarcie umowy o przyłączenie. 9 

10 

Realizacja przyłączenia, tj. realizacja prac 
projektowo-budowlanych przyłącza oraz 

niezbędnych zmian  
w sieci umożliwiających przyłączenie. 



Procedura przyłączenia do sieci dystrybucyjnej  
PGE Dystrybucja S.A. 
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Przeprowadzenie prób i odbiorów 
częściowych oraz prób końcowych  

i ostatecznego odbioru wybudowanych 
urządzeń.  

11 

12 

Zawarcie przez podmiot umów  
o świadczenie usług dystrybucji  
i sprzedaży energii lub umowy 

kompleksowej. 



Przyłączenie mikroinstalacji do sieci 
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Przyłączenie mikroinstalacji 

Złożenie wniosku o 
określenie warunków 

przyłączenia 
Zgłoszenie  



Przyłączenie mikroinstalacji w oparciu  
o art.7 ust. 8d4 P.e. 

– przyłączenie na podstawie zgłoszenia 
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Podmiot może ubiegać się o przyłączenie mikroinstalacji na 

podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy moc zainstalowana 

w mikroinstalacji nie jest większa niż moc przyłączeniowa jego 

obiektu i jeśli jest przyłączony do sieci dystrybucyjnej, jako 

odbiorca końcowy. 

 



Przyłączenie mikroinstalacji w oparciu  
o art.7 ust. 8d4 P.e. 

– przyłączenie na podstawie zgłoszenia 
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Przykład: 

Moc przyłączeniowa obiektu wynosi 14 kW, przy zabezpieczeniu 25 A. 

Wówczas, w tym przypadku maksymalna moc planowanej do 

przyłączenia mikroinstalacji  nie może być większa niż 14 kW. 

 

Przyłączenie mikroinstalacji odbywa się na podstawie zgłoszenia. 

W tym przypadku nie pobiera się opłaty przyłączeniowej. 

 



Przyłączenie mikroinstalacji w oparciu o ogólne zapisy 
art. 7 P.e.– przyłączenie poprzez złożenie wniosku o 

określenie warunków przyłączenia  
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W przypadku kiedy moc zainstalowana mikroinstalacji jest większa 

od mocy przyłączeniowej obiektu lub nieruchomość nie jest 

przyłączona do sieci przyłączenie mikroinstalacji odbywa się 

poprzez złożenie kompletnego wniosku o określenie warunków 

przyłączenia. 

 



Przyłączenie mikroinstalacji w oparciu o ogólne zapisy 
art. 7 P.e.– przyłączenie poprzez złożenie wniosku o 

określenie warunków przyłączenia 
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Przykład: 

Moc przyłączeniowa obiektu wynosi 17 kW, przy zabezpieczeniu 32 A, 

natomiast moc planowanej do przyłączenia mikroinstalacji wyniesie 

26 kW. Wówczas przyłączenie mikroinstalacji odbywa się na 

podstawie określenia warunków przyłączenia i jest pobierana jest 

opłata przyłączeniowa wg. Taryfy obowiązującej w PGE Dystrybucja 

S.A. za różnicę mocy w wysokości 9 kW. 

 



Przyłączenie mikroinstalacji 
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Podmiotem starającym się o przyłączenie mikroinstalacji, może być: 

 osoba fizyczna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy  

o swobodzie działalności gospodarczej, 

 osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, 

 pozostałe podmioty prawa. 

 



Przyłączenie mikroinstalacji - budowa 
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Budowa zarówno samej mikroinstalacji jak i instalacji łączącej 

mikroinstalację z siecią elektroenergetyczną może być 

wykonana jedynie przez osobą posiadającą właściwe 

uprawnienia. 

 



Przyłączenie mikroinstalacji - uprawnienia 
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Przyłączenie mikroinstalacji – pomiary 
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Układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący energię elektryczną czynną w 

dwóch kierunkach oraz bierną w czterech kwadrantach, dla potrzeb 

pomiaru energii pobieranej i wprowadzanej do sieci dostarcza i instaluje 

PGE Dystrybucja S.A. Układ pomiarowo-rozliczeniowy powinien być 

wyposażony w układ transmisji danych pomiarowych do Systemu 

Pomiarowego PGE Dystrybucja S.A. Urządzenia wchodzące w skład 

układu pomiarowo-rozliczeniowego powinny spełniać wymagania dla 

odpowiedniej kategorii układu pomiarowego określone w Instrukcji 

Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. 
 



Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – formularz 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – załącznik C 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – załącznik C 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – załącznik C 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – załącznik C 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – załącznik C 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – oświadczenie 
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Zgłoszenie mikroinstalacji – oświadczenie 
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Najczęstsze błędy w zgłoszeniach mikroinstalacji 
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Najczęściej pojawiające się błędy w zgłoszeniach mikroinstalacji: 
 
- niekompletne wypełnianie druków zgłoszeń (nie podawanie 

numerów działek, nr PPE czy nr licznika), 
 
- mało doprecyzowane schematy instalacji (brak podanego punktu 

przyłączenia), 
 
-    brak certyfikatów zgodności z normami i dyrektywami.  



Przyłączenie mikroinstalacji – terminy 
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Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne: 

 

8d7. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii 
elektrycznej:  

 

1) potwierdza złożenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d4, 
odnotowując datę jego złożenia;  

 

2)  jest obowiązane dokonać przyłączenia do sieci mikroinstalacji na 
podstawie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 8d4, w terminie 30 dni 
od dnia dokonania tego zgłoszenia  



Przyłączenie mikroinstalacji – terminy 
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PGE Dystrybucja S.A Oddział Lublin otrzymuje z Urzędów Gmin dość liczne pakiety 
(liczące niejednokrotnie 70-160 sztuk) „Zgłoszenia przyłączenia do sieci 
elektroenergetycznej mikroinstalacji”,   których realizacja finansowana jest m.in. ze 
środków  Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Zgodnie z informacją z poprzedniego slajdu przedsiębiorstwo energetyczne 
zobowiązane jest dokonać przyłączenia do sieci mikroinstalacji  w terminie 30 dni 
od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia, ponadto obsługa zgłoszenia 
mikroinstalacji w nowym systemie PNO powinna trwać maksymalnie do 10 dni. 

Obsługa tak licznych pakietów zgłoszeń powoduje w krótkim czasie nadmierne 
obciążenie pracowników Spółki zajmujących się procesem przyłączeniowym 
mikroinstalacji  i może skutkować niedotrzymaniem ustawowych terminów 
przyłączenia. 

W związku z powyższym PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin w styczniu 2018 r 
wystąpiła do Gmin z pismami zawierającymi prośbę o sukcesywne zgłaszanie 
wykonanych mikroinstalacji, celem dotrzymania ustawowych terminów przyłączenia 
mikroinstalacji na zgłoszenie 



Przyłączenie mikroinstalacji 
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Po zakończeniu prac i stwierdzeniu budowy źródła 

PGE Dystrybucja S.A. wystawia „Potwierdzenie możliwości 

świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej 

i określenie parametrów technicznych dostaw”. 

 



Dziękuję za uwagę 


