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Podstawowe informacje na temat  
zasad przyłączania  

odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci  
do sieci elektroenergetycznej  
ENERGA-OPERATOR SA 

 

I.  Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci o mocy 
przyłączeniowej nie większej niŜ 5 MW, odbywa się w następujących etapach: 

1)  ZłoŜenie przez Wnioskodawcę do ENERGA-OPERATOR SA aktualnego wniosku o określenie warunków 
przyłączenia odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej wraz z kompletem 
następujących załączników: 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą 
uŜywane urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne naleŜące do Wnioskodawcy, 

b) plan zabudowy na mapie sytuacyjno – wysokościowej lub za zgodą ENERGA-OPERATOR SA szkic 
sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci i obiektów 
sąsiednich, 

 
Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złoŜenia wniosku w dniu składnia wniosku osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta. Natomiast dla przesłanego pocztą wniosku, potwierdzenie otrzyma w terminie do 30 dni 
od dnia otrzymania wniosku przez ENERGA-OPERATOR SA. 

W przypadku wniosku dotyczącego przyłączenia budynku wielolokalowego naleŜy dodatkowo wypełnić 
załącznik nr 1 do wniosku. 

Druk wniosku moŜna uzyskać w Oddziałach ENERGA-OPERATOR SA lub pobrać ze strony internetowej 
http://www.energa-operator.pl. 

2) Rozpatrzenie złoŜonego wniosku: 

a) w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, Wnioskodawca jest powiadamiany o 
konieczności uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku spowoduje Ŝe wniosek nie będzie rozpatrzony. 
Po uzupełnienia wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złoŜenia wniosku.    

b) w przypadku stwierdzenia kompletności wniosku ENERGA-OPERATOR SA określa warunki 
przyłączenia i przesyła je do Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie. 

3) W okresie waŜności warunków przyłączenia (2 lata od dnia ich doręczenia) Wnioskodawca moŜe podpisać 
umowę o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Podpisanie umowy jest podstawą do 
rozpoczęcia realizacji procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie obiektu do sieci 
elektroenergetycznej. 
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II.  Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej średniego napięcia odbiorczych urządzeń, instalacji lub 
sieci o mocy przyłączeniowej większej niŜ 5 MW odbywa się w następujących etapach: 

1) ZłoŜenie przez Wnioskodawcę do ENERGA-OPERATOR SA aktualnego wniosku o określenie warunków 
przyłączenia odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej wraz z kompletem 
następujących załączników: 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu lub nieruchomości, w którym będą 
uŜywane urządzenia, instalacje lub sieci elektryczne naleŜące do Wnioskodawcy, 

b) plan zabudowy na mapie sytuacyjno – wysokościowej lub za zgodą ENERGA-OPERATOR SA szkic 
sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci i obiektów 
sąsiednich, 

 
Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złoŜenia wniosku w dniu składnia wniosku osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta. Natomiast dla przesłanego pocztą wniosku, potwierdzenie otrzyma w terminie do 30 dni 
od dnia otrzymania wniosku przez ENERGA-OPERTOR SA. 

Druk wniosku moŜna uzyskać w Oddziałach ENERGA-OPERATOR SA lub pobrać ze strony internetowej 
http://www.energa-operator.pl. 

2) Rozpatrzenie złoŜonego wniosku: 

a) w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, Wnioskodawca jest powiadamiany o 
konieczności uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku spowoduje, Ŝe wniosek nie będzie rozpatrzony. 
Po uzupełnienia wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złoŜenia wniosku.    

b) w przypadku stwierdzenia kompletności wniosku ENERGA-OPERATOR SA:  

- sporządza ekspertyzę wpływu przyłączanego obiektu na system elektroenergetyczny (koszt 
wykonania ekspertyzy uwzględnia się w opłacie przyłączeniowej), 

- określa warunki przyłączenia i przesyła je do Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o 
przyłączenie. 

3) W okresie waŜności warunków przyłączenia (2 lata od dnia ich doręczenia) Wnioskodawca moŜe podpisać 
umowę o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Podpisanie umowy jest podstawą do 
rozpoczęcia realizacji procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie obiektu do sieci 
elektroenergetycznej. 

 

III.  Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV odbiorczych urządzeń, 
instalacji lub sieci o mocy przyłączeniowej większej niŜ 5 MW odbywa się w następujących 
etapach: 

1) Przesłanie przez Wnioskodawcę do ENERGA-OPERATOR SA aktualnego wniosku o określenie 
warunków przyłączenia odbiorczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci elektroenergetycznej 110 kV 
wraz z kompletem następujących załączników: 

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą uŜywane przyłączane 
urządzenia, instalacje lub sieci (dopuszcza się złoŜenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do 
korzystania z nieruchomości, na której będzie zlokalizowany przyłączany obiekt), 

b) plan zabudowy na mapie sytuacyjno – wysokościowej (w skali 1: 2500 lub dokładniejszej) lub za 
zgodą ENERGA-OPERATOR SA szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłączanego obiektu 
względem istniejącej sieci i obiektów sąsiednich, 
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c) wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, 

d) planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny farmy wiatrowej uwzględniający schemat 
stacji WN/SN oraz długości linii kablowych SN, 

 
Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złoŜenia wniosku w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku 
przez ENERGA-OPERTOR SA. 

Druk wniosku moŜna pobrać ze strony internetowej http://www.energa-operator.pl. 

2) Rozpatrzenie złoŜonego wniosku: 

a) w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, Wnioskodawca jest powiadamiany o 
konieczności uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku spowoduje Ŝe wniosek nie będzie rozpatrzony. 
Po uzupełnienia wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złoŜenia wniosku.    

b) w przypadku stwierdzenia kompletności wniosku ENERGA-OPERATOR SA:  

- sporządza ekspertyzę wpływu przyłączanego obiektu na system elektroenergetyczny (koszt 
wykonania ekspertyzy uwzględnia się w opłacie przyłączeniowej), 

- określa warunki przyłączenia i przekazuje wraz z ekspertyzą do uzgodnienia do PSE-Operator SA 

- przesyła warunki przyłączenia po pozytywnym uzgodnieniu przez PSE-OPERATOR SA do 
Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie. 

3) W okresie waŜności warunków przyłączenia (2 lata od dnia ich doręczenia) Wnioskodawca moŜe podpisać 
umowę o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej. Podpisanie umowy jest podstawą do 
rozpoczęcia realizacji procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie obiektu do sieci 
elektroenergetycznej. 

 

 

 

Niniejsza procedura ma równieŜ zastosowanie w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na moc przyłączeniową 

obiektu bądź zmiany dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji lub sieci.  

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury przyłączania prosimy kontaktować się bezpośrednio 

z Oddziałami ENERGA-OPERATOR SA lub w przypadku przyłączania do sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 kV  

z Biurem Rozwoju i Przyłączeń ENERGA-OPERATOR SA.  

Korespondencję prosimy kierować do Oddziałów ENERGA-OPERATOR SA właściwych z uwagi na miejsce 

przyłączenia, na adresy zamieszczone na wnioskach o określenie warunków przyłączenia oraz na stronach 

internetowych ENERGA-OPERATOR SA http://www.energa-operator.pl. Natomiast korespondencje związaną z 

przyłączaniem do sieci elektroenergetycznej o napięciu 110 kV naleŜy kierować na adres:  ENERGA-OPERATOR SA 

Departament Inwestycji i Rozwoju, Biuro Rozwoju i Przyłączeń, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk. 

 


