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Podstawowe informacje na temat  

zasad przył ączania źródeł wytwórczych 
 (z wyj ątkiem farm wiatrowych)  
do sieci elektroenergetycznej  

ENERGI - OPERATOR SA 
 

I.  Przył ączanie do sieci elektroenergetycznej źródeł wytwórczych (z wyj ątkiem farm 
wiatrowych) o mocy przył ączeniowej nie wi ększej ni Ŝ 2 MW, odbywa si ę                     
w nast ępujących etapach: 

1)  ZłoŜenie przez Wnioskodawcę do ENERGI - OPERATOR SA wniosku o określenie 
warunków przyłączenia wytwórczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci 
elektroenergetycznej 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 1:5000 lub 
dokładniejszej) lub za zgodą ENERGI - OPERATOR SA szkic sytuacyjny, 
określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci               
i obiektów sąsiednich, 

c) planowany schemat instalacji elektrycznej, 

d) parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanego 
źródła, w tym wykres kołowy generatorów (w przypadku podmiotów III i IV grupy 
przyłączeniowej). 

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

2) Rozpatrzenie złoŜonego wniosku: 

a) w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku jest on odsyłany do 
Wnioskodawcy wraz z informacją o konieczności uzupełnienia, 

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 daty określenia) Wnioskodawca 
moŜe podpisać umowę o przyłączenie źródła wytwórczego do sieci 
elektroenergetycznej. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia realizacji 
procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie źródła wytwórczego do 
sieci elektroenergetycznej. 
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II.  Przył ączanie do sieci elektroenergetycznej średniego napi ęcia źródeł 
wytwórczych (z wyj ątkiem farm wiatrowych) o mocy przył ączeniowej wi ększej ni Ŝ 
2 MW odbywa si ę w nast ępujących etapach: 

1) ZłoŜenie przez Wnioskodawcę do ENERGI - OPERATOR SA pisma o przekazanie 
informacji niezbędnych do przygotowania kompletnego wniosku o określenie warunków 
przyłączenia.  

Pismo to powinno zawierać co najmniej: 

a) dane Wnioskodawcy, 

b) opis zamierzenia inwestycyjnego wraz z podaniem planowanej ilości, mocy i typu 
generatorów, mocy przyłączeniowej oraz lokalizacji źródła na mapie w skali 1:5000 
lub dokładniejszej, 

c) planowany termin realizacji inwestycji. 

2) Przekazanie przez ENERGĘ - OPERATOR SA dla Wnioskodawcy formularza wniosku                   
o określenie warunków przyłączenia oraz informacji o konieczności wykonania 
ekspertyzy wpływu przyłączanego źródła wytwórczego na system elektroenergetyczny. 

Wnioskodawca jest informowany o konieczności złoŜenia przez wykonawcę ekspertyzy 
następujących dokumentów:  

a) wystawionego przez Wnioskodawcę upowaŜnienia do wystąpienia do ENERGI - 
OPERATOR SA w sprawie otrzymania danych niezbędnych do wykonania 
ekspertyzy oraz do wykonania ekspertyzy, 

b) zobowiązania do zachowania poufności danych, otrzymanych w celu wykonania 
ekspertyzy. 

3) Wystąpienie do ENERGI - OPERATOR SA przez wybranego przez Wnioskodawcę 
wykonawcę ekspertyzy (wraz z upowaŜnieniem do reprezentowania Wnioskodawcy 
oraz zobowiązaniem do zachowania poufności danych) o przekazanie danych, 
niezbędnych do wykonania obliczeń. Wykonawcą ekspertyzy moŜe być ośrodek 
naukowo – badawczy posiadający w zakresie swojej działalności wykonywanie tego 
rodzaju opracowań. 

4) ZłoŜenie przez Wnioskodawcę do ENERGI - OPERATOR SA wniosku o określenie 
warunków przyłączenia wytwórczych urządzeń, instalacji lub sieci do sieci 
elektroenergetycznej 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 1:5000 lub 
dokładniejszej) lub za zgodą ENERGI - OPERATOR SA szkic sytuacyjny, 
określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci               
i obiektów sąsiednich, 

c) planowany schemat instalacji elektrycznej, 

d) parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanego 
źródła, w tym wykres kołowy generatorów (w przypadku podmiotów III i IV grupy 
przyłączeniowej). 

Dodatkowo do wniosku nale Ŝy doł ączyć ekspertyz ę wpływu przył ączanego 
źródła wytwórczego na system elektroenergetyczny.  Ze względu na niejawność 
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danych, które są zawarte w ekspertyzie, do ENERGI - OPERATOR SA dostarcza ją jej 
wykonawca. Proces określania warunków przyłączenia rozpoczyna się po otrzymaniu 
kompletnego wniosku oraz ekspertyzy. 

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

5) Rozpatrzenie złoŜonego wniosku: 

a) w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku jest on odsyłany do 
Wnioskodawcy wraz z informacją o konieczności uzupełnienia, 

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

6) W okresie waŜności warunków przyłączenia (2 lata od daty określenia) Wnioskodawca 
moŜe podpisać umowę o przyłączenie źródła wytwórczego do sieci 
elektroenergetycznej. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia realizacji 
procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie źródła wytwórczego do 
sieci elektroenergetycznej. 

 

III.  Przył ączanie do sieci elektroenergetycznej o napi ęciu znamionowym 110 kV 
źródeł wytwórczych (z wyj ątkiem farm wiatrowych) o mocy przył ączeniowej 
większej ni Ŝ 2 MW odbywa si ę w nast ępujących etapach: 

1) ZłoŜenie przez Wnioskodawcę do ENERGI - OPERATOR SA pisma o przekazanie 
informacji niezbędnych do przygotowania kompletnego wniosku o określenie warunków 
przyłączenia.  

Pismo to powinno zawierać co najmniej: 

a) dane Wnioskodawcy, 

b) opis zamierzenia inwestycyjnego wraz z podaniem planowanej ilości, mocy i typu 
generatorów, mocy przyłączeniowej oraz lokalizacji źródła na mapie w skali 
1:25000 lub dokładniejszej, 

c) planowany termin realizacji inwestycji. 

Dodatkowo moŜna wskazać sugerowane miejsce przyłączenia i planowaną trasę linii 
110 kV. 

2) Przekazanie przez ENERGĘ - OPERATOR SA do Wnioskodawcy wstępnego, 
ramowego zakresu i warunków wykonania ekspertyzy oraz formularza wniosku                   
o określenie warunków przyłączenia. 

Wnioskodawcy przekazywana jest informacja o konieczności wykonania ekspertyzy 
wpływu przyłączanego źródła wytwórczego na system elektroenergetyczny. Wraz             
z nią Wnioskodawca otrzymuje wstępny, ramowy zakres ekspertyzy oraz jest 
informowany o konieczności złoŜenia przez wykonawcę ekspertyzy następujących 
dokumentów:  

a) wystawionego przez Wnioskodawcę upowaŜnienia do wystąpienia do ENERGI - 
OPERATOR SA o uzgodnienie zakresu i warunków wykonania ekspertyzy, 
otrzymania danych niezbędnych do wykonania ekspertyzy oraz do wykonania 
ekspertyzy, 
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b) zobowiązania do zachowania poufności danych otrzymanych od PSE - Operator SA  
i ENERGI - OPERATOR SA w celu wykonania ekspertyzy. 

3) Wystąpienie do ENERGI - OPERATOR SA przez wybranego przez Wnioskodawcę 
wykonawcę ekspertyzy (wraz z upowaŜnieniem do reprezentowania Wnioskodawcy 
oraz zobowiązaniem do zachowania poufności danych) o uzgodnienie zakresu                      
i warunków wykonania ekspertyzy. Wykonawcą ekspertyzy moŜe być ośrodek 
naukowo – badawczy posiadający w zakresie swojej działalności wykonywanie tego 
rodzaju opracowań. 

4) Uzgodnienie przez ENERGĘ - OPERATOR SA z PSE - Operator SA zakresu                          
i warunków wykonania ekspertyzy i przekazanie go wykonawcy ekspertyzy. Zakres 
ekspertyzy waŜny jest 1 rok od daty wystawienia. 

5) Wystąpienie wykonawcy ekspertyzy do PSE - Operator SA o udostępnienie modeli 
obliczeniowych sieci oraz do operatorów systemów o przekazanie danych, 
niezbędnych do wykonania obliczeń 

6) ZłoŜenie przez Wnioskodawcę do ENERGI - OPERATOR SA wniosku o określenie 
warunków przyłączenia źródła wytwórczego do sieci elektroenergetycznej 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 1:5000 lub 
dokładniejszej) lub za zgodą ENERGI - OPERATOR SA szkic sytuacyjny, 
określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci                      
i obiektów sąsiednich, 

c) planowany schemat instalacji elektrycznej, 

d) parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanego 
źródła, w tym wykres kołowy generatorów. 

Dodatkowo do wniosku nale Ŝy doł ączyć ekspertyz ę wpływu przył ączanego 
źródła wytwórczego na system elektroenergetyczny.  Ze względu na niejawność 
danych, które są zawarte w ekspertyzie, do ENERGI - OPERATOR SA dostarcza ją jej 
wykonawca. Proces określania warunków przyłączenia rozpoczyna się po otrzymaniu 
kompletnego wniosku oraz ekspertyzy. 

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

7) Rozpatrzenie złoŜonego wniosku: 

a) w przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku jest on odsyłany do 
Wnioskodawcy wraz z informacją o konieczności uzupełnienia (w razie zastrzeŜeń 
do ekspertyzy  ENERGA - OPERATOR SA przekazuje uwagi do wykonawcy                  
z jednoczesnym powiadomieniem Wnioskodawcy), 

b) w przypadku stwierdzenia kompletności wniosku ENERGA - OPERATOR SA 
przekazuje warunki przyłączenia wraz z ekspertyzą do uzgodnienia do PSE -
Operator SA. W przypadku zgłoszenia przez PSE - Operator SA uwag do 
ekspertyzy, są one przekazywane do jej wykonawcy z jednoczesnym 
powiadomieniem Wnioskodawcy. 
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8) Po pozytywnym uzgodnieniu, o którym mowa w p. 7b), ENERGA - OPERATOR SA 
określa warunki przyłączenia i przesyła je do Wnioskodawcy wraz z projektem umowy 
o przyłączenie.  

9) W okresie waŜności warunków przyłączenia (2 lata od daty określenia) Wnioskodawca 
moŜe podpisać umowę o przyłączenie źródła wytwórczego do sieci 
elektroenergetycznej. Podpisanie umowy jest podstawą do rozpoczęcia realizacji 
procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie źródła wytwórczego 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 ENERGI - OPERATOR SA. Korespondencję prosimy 
kierować do Oddziałów ENERGI - OPERATOR SA właściwych z uwagi na miejsce przyłączenia, 
na adresy zamieszczone na wnioskach o określenie warunków przyłączenia oraz na stronach 
internetowych ENERGI - OPERATOR SA http://www.energa-operator.pl. 


