ZMIANY W PRAWIE
ENERGETYCZNYM W ZAKRESIE
PRZYŁĄCZANIA PODMIOTÓW (w tym
OZE) DO SIECI ENERGETYCZNYCH
Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE
z siedzibą w Krakowie
dr Małgorzata Nowaczek-Zaremba - dyrektor OT
Kraków, 5 październik 2010r.

Zadania z zakresu spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz
promowania konkurencji realizuje
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw energetycznych
zgodnie z ustawą i polityką energetyczną państwa zmierzając do
równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców
paliw i energii.
Akt prawny: ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), zwana dalej
,,Prawo energetyczne”.
.
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Na przestrzeniu kilkunastu lat, działalności Prezesa URE ustawa Prawo
energetyczne była wielokrotnie nowelizowana. W konsekwencji kolejnych zmian
legislacyjnych katalog zadań, których realizacja przypisana jest Prezesowi URE,
ulegał z roku na rok znacznemu zwiększeniu.
Obecnie kompetencje Prezesa URE wynikające z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo
energetyczne obejmują między innymi następujące działania:
¾

udzielanie i cofanie koncesji,

¾

zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf,

rozstrzyganie sporów z art. 8 ust. 1 ustawy,

¾

¾

kontrolowanie standardów jakościowych obsługi odbiorców,

¾

nakładanie kar pieniężnych na zasadach określonych w ustawie,

¾

monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycznego,

wydawanie świadectw pochodzenia oraz ich umarzanie.

¾
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ul. Chłodna 64, 00‐872 Warszawa

www.ure.gov.pl
www.maszwybor.ure.gov.pl
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Prezes URE wykonuje powierzone mu zadania przy pomocy Urzędu
Regulacji Energetyki, w skład którego wchodzą Oddział Centralny w
Warszawie oraz następujące oddziały terenowe:
1) północno‐zachodni z siedzibą w Szczecinie;
2) północny z siedzibą w Gdańsku;
3) zachodni z siedzibą w Poznaniu;
4) wschodni z siedzibą w Lublinie;
5) środkowo‐zachodni z siedzibą w Łodzi;
6) południowo‐zachodni z siedzibą we Wrocławiu;
7) południowy z siedzibą w Katowicach;
8) południowo‐ wschodni z siedzibą w Krakowie.
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Oddziały terenowe

Adres:

ul. Juliusza Lea 114,
30‐133 Kraków
Dyrektor: dr Małgorzata Nowaczek ‐
Zaremba
tel.:
12‐638‐80‐90 12‐268‐73‐20
fax:
12‐637‐55‐47
e‐mail: krakow@ure.gov.pl
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Ustawa z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy ‐ Prawo
energetyczne

oraz

o

zmianie

(Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104)

Ustawa weszła w życie 11 marca 2010 r.

niektórych

innych

ustaw

z

z

z

z
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Art. 7. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych
lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi
się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne
i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający
zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo
energetyczne odmówi zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie
pisemnie powiadomić o odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany
podmiot, podając przyczyny odmowy.
2. Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: termin
realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci
przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych
przy realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo‐rozliczeniowego
i jego parametrów, warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości
należącej do podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji
przyłączenia, przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw
gazowych lub energii, ilości paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc
przyłączeniową, odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za
opóźnienie terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania
umowy i warunki jej rozwiązania.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie dotyczy przypadku, gdy ubiegający się
o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,
obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia mają być dostarczane.
3a. Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków
przyłączenia do sieci, zwanych dalej „warunkami przyłączenia”, w przedsiębiorstwie energetycznym,
do którego sieci ubiega się o przyłączenie.
3b. Wniosek o określenie warunków przyłączenia zawiera w szczególności oznaczenie podmiotu
ubiegającego się o przyłączenie, określenie nieruchomości, obiektu lub lokalu, o których mowa
w ust. 3, oraz informacje niezbędne do zapewnienia spełnienia wymagań określonych w art. 7a.
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4. Przedsiębiorstwo, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane do spełniania
technicznych warunków dostarczania paliw gazowych lub energii określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1‐4, 7 i 8 oraz w odrębnych
przepisach i koncesji.
5. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
paliw gazowych lub energii jest obowiązane zapewnić realizację i finansowanie
budowy i rozbudowy sieci, w tym na potrzeby przyłączania podmiotów
ubiegających się o przyłączenie, na warunkach określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 9 ust. 1‐4, 7 i 8 i art. 46 oraz w założeniach
lub planach, o których mowa w art. 19 i 20.
6. Budowę i rozbudowę odcinków sieci służących do przyłączenia instalacji
należących do podmiotów ubiegających się o przyłączenie do sieci zapewnia
przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, umożliwiając ich
wykonanie zgodnie z zasadami konkurencji także innym przedsiębiorcom
zatrudniającym pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu
w tym zakresie.
7. Podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci dzieli się na grupy, biorąc pod
uwagę parametry sieci, standardy jakościowe paliw gazowych lub energii oraz
rodzaj i wielkość przyłączanych urządzeń, instalacji i sieci.
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8.11 Za przyłączenie do sieci pobiera się opłatę ustaloną na podstawie następujących zasad:
1) za przyłączenie do sieci przesyłowej, sieci dystrybucyjnej gazowej wysokich ciśnień oraz do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV i nie wyższym niż 110 kV,
z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się na podstawie jednej czwartej
rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia;
2) za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej gazowej innej niż wymieniona w pkt 1, sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV oraz sieci ciepłowniczej,
z wyłączeniem przyłączenia źródeł i sieci, opłatę ustala się w oparciu o stawki opłat zawarte
w taryfie, kalkulowane na podstawie jednej czwartej średniorocznych nakładów inwestycyjnych
na budowę odcinków sieci służących do przyłączania tych podmiotów, określonych w planie
rozwoju, o którym mowa w art. 16; stawki te mogą być kalkulowane w odniesieniu do wielkości
mocy przyłączeniowej, jednostki długości odcinka sieci służącego do przyłączenia lub rodzaju tego
odcinka;
3) za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw energetycznych
zajmujących się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii pobiera się opłatę ustaloną
na podstawie rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem
odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW oraz
jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1 MW, 12za których przyłączenie
pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie rzeczywistych nakładów.
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W myśl art. 3 ustawy z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy –
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 62, poz. 552), do dnia 31 grudnia 2010 r. opłatę za
przyłączenie, o której mowa w art. 7 ust. 8 ustawy, w odniesieniu do przyłączenia do sieci
elektroenergetycznej odnawialnych źródeł energii o mocy elektrycznej wyższej niż 5 MW, pobiera się
w wysokości jednej drugiej obliczonej opłaty.
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W myśl art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, ustawy –
Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2007 r. Nr 21, poz. 124), do
dnia 31 grudnia 2011 r. opłatę za przyłączenie, o której mowa w art. 7 ust. 8 pkt 3 ustawy – Prawo
energetyczne, w odniesieniu do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jednostek kogeneracji o mocy
elektrycznej zainstalowanej nie wyższej niż 5 MW, pobiera się w wysokości połowy obliczonej opłaty.
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8a.13 Podmiot ubiegający się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym wyższym niż 1 kV wnosi zaliczkę na poczet opłaty za przyłączenie do sieci, zwaną
dalej „zaliczką”, w wysokości 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej określonej we wniosku
o określenie warunków przyłączenia, z zastrzeżeniem ust. 8b.
8b. Wysokość zaliczki nie może być wyższa niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do
sieci i nie wyższa niż 3 000 000 zł. W przypadku gdy wysokość zaliczki przekroczy wysokość opłaty
za przyłączenie do sieci, różnica między wysokością wniesionej zaliczki a wysokością tej opłaty
podlega zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi od dnia wniesienia zaliczki.
8c. Zaliczkę wnosi się w ciągu siedmiu dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków
przyłączenia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
8d. Do wniosku o określenie warunków przyłączenia podmiot, o którym mowa w ust. 8a, dołącza
w szczególności wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo,
w przypadku braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla
nieruchomości określonej we wniosku, jeżeli jest ona wymagana na podstawie przepisów
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wypis i wyrys z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
powinny potwierdzać dopuszczalność lokalizacji danego źródła energii na terenie objętym
planowaną inwestycją, która jest objęta wnioskiem o określenie warunków przyłączenia.
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Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), jeżeli podmiot, o którym mowa
w art. 7 ust. 8a ustawy – Prawo energetyczne, przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej
(11 marca 2010 r.) złożył wniosek o określenie warunków przyłączenia, otrzymał warunki przyłączenia,
których ważność upływa nie wcześniej niż z upływem 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
zmieniającej, ale nie zawarł umowy o przyłączenie do sieci – wnosi zaliczkę w terminie 60 dni od dnia
wejścia w życie ustawy zmieniającej. Jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 8a ustawy – Prawo
energetyczne, przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej złożył wniosek o określenie warunków
przyłączenia i nie zostały mu wydane warunki przyłączenia do sieci – wnosi zaliczkę oraz dostarcza,
w terminie 180 dni od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej, właściwemu przedsiębiorstwu
energetycznemu dokument, o którym mowa w art. 7 ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, wskazujący
na możliwość lokalizacji inwestycji, której dotyczy wniosek o określenie warunków przyłączenia (art. 7
ust. 2). W przypadku niewniesienia zaliczki w terminie określonym w art. 7 ust. 1 ustawy zmieniającej –
warunki przyłączenia tracą ważność (art. 7 ust. 3 pkt 1). W przypadku niewniesienia zaliczki lub
niedostarczenia dokumentu, o którym mowa w art. 7 ust. 8d ustawy – Prawo energetyczne, w terminie
określonym w art. 7 ust. 2 ustawy zmieniającej – wniosek o przyłączenie pozostawia się bez rozpoznania
(art. 7 ust. 3 pkt 2).
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8e.14 W przypadku urządzeń, instalacji lub sieci przyłączanych bezpośrednio do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV sporządza się ekspertyzę wpływu
tych urządzeń, instalacji lub sieci na system elektroenergetyczny, z wyjątkiem przyłączanych
jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie większej niż 2 MW, lub urządzeń odbiorcy
końcowego o łącznej mocy przyłączeniowej nie większej niż 5 MW. Przedsiębiorstwo energetyczne
zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej zapewnia sporządzenie ekspertyzy.
8f. Koszty wykonania ekspertyzy, o której mowa w ust. 8e, uwzględnia się odpowiednio
w nakładach, o których mowa w ust. 8 pkt 1 i 3.
8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej,
jest obowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie:
1) 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę
przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania
źródła ‐ od dnia wniesienia zaliczki;
2) 150 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia przez wnioskodawcę
przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, a w przypadku przyłączania
źródła – od dnia wniesienia zaliczki.
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Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz o
zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 21, poz. 104), zakres i warunki wykonania
ekspertyzy, o której mowa w art. 7 ust. 8e ustawy – Prawo energetyczne, uzgodnione na podstawie
odrębnych przepisów z właściwym operatorem systemu elektroenergetycznego przed dniem wejścia w
życie ustawy zmieniającej (11 marca 2010 r.) zachowują ważność przez okres ustalony z tym operatorem,
jednak nie dłużej niż przez 5 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Ekspertyza, której
wykonanie zostało zlecone na podstawie umowy zawartej z wykonawcą przez podmiot ubiegający się
o przyłączenie do sieci, staje się ekspertyzą, o której mowa w art. 7 ust. 8e ustawy – Prawo
energetyczne.
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8h. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej
powinno potwierdzić pisemnie złożenie przez wnioskodawcę wniosku, określając w szczególności
datę złożenia wniosku.
8i. Warunki przyłączenia są ważne, z zastrzeżeniem ustępu 8c zdanie drugie, dwa lata od dnia ich
doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią warunkowe zobowiązanie
przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
8j. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne:
1) odmówi wydania warunków przyłączenia lub zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
elektroenergetycznej z podmiotem ubiegającym się o przyłączenie z powodu braku technicznych lub
ekonomicznych warunków przyłączenia, jest obowiązane niezwłocznie zwrócić pobraną zaliczkę;
2) wyda warunki przyłączenia po terminie, o którym mowa w ust. 8g, jest obowiązane do wypłaty
odsetek od wniesionej zaliczki liczonych za każdy dzień zwłoki w wydaniu tych warunków;
3) wyda warunki przyłączenia, które będą przedmiotem sporu między przedsiębiorstwem
energetycznym a podmiotem ubiegającym się o ich wydanie i spór zostanie rozstrzygnięty na
korzyść tego podmiotu, jest obowiązane zwrócić pobraną zaliczkę wraz z odsetkami liczonymi od
dnia wniesienia zaliczki do dnia jej zwrotu, o ile nie nastąpi przyłączenie.
8k. Stopę odsetek, o których mowa w ust. 8j, przyjmuje się w wysokości równej rentowności
pięcioletnich obligacji skarbowych emitowanych na najbliższy dzień poprzedzający dzień 30 czerwca
roku, w którym złożono wniosek o wydanie warunków przyłączenia, według danych
opublikowanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Główny Urząd
Statystyczny.
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10. Koszty wynikające z nakładów na realizację przyłączenia podmiotów ubiegających się
o przyłączenie, w zakresie, w jakim zostały pokryte wpływami z opłat za przyłączenie do
sieci, o których mowa w ust. 8 i 9, nie stanowią podstawy do ustalania w taryfie stawek
opłat za przesyłanie lub dystrybucję paliw gazowych lub energii.
11. W umowie o przyłączenie do sieci ciepłowniczej mogą być ustalone niższe stawki opłat
za przyłączenie do sieci niż ustalone na podstawie zasad określonych w ust. 8.
12. Przyłączany podmiot jest obowiązany umożliwić przedsiębiorstwu energetycznemu,
o którym mowa w ust. 1, w obrębie swojej nieruchomości budowę i rozbudowę sieci
w zakresie niezbędnym do realizacji przyłączenia oraz udostępnić pomieszczenia lub
miejsca na zainstalowanie układów pomiarowych, na warunkach określonych w umowie
o świadczenie usługi przyłączenia do sieci.
13. Przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązane
powiadomić przyłączany podmiot o planowanych terminach prac wymienionych w ust. 12
z wyprzedzeniem umożliwiającym przyłączanemu podmiotowi przygotowanie
nieruchomości lub pomieszczeń do przeprowadzenia i odbioru tych prac.
14. Przedsiębiorstwo energetyczne ma obowiązek wydać, na wniosek zainteresowanego,
oświadczenie, o którym mowa w przepisach prawa budowlanego, o zapewnieniu dostaw
paliw gazowych lub energii oraz warunkach przyłączenia obiektu budowlanego do sieci.

Art. 7.
Publicznoprawny obowiązek przyłączenia do sieci
1. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii
jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie
do
sieci,
na
zasadzie
równoprawnego
traktowania,
jeżeli
istnieją
techniczne
i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii, a żądający zawarcia
umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne odmówi
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, jest obowiązane niezwłocznie pisemnie powiadomić o
odmowie jej zawarcia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i zainteresowany podmiot, podając
przyczyny odmowy.
2. Umowa o przyłączenie do sieci powinna zawierać co najmniej postanowienia określające: termin
realizacji przyłączenia, wysokość opłaty za przyłączenie, miejsce rozgraniczenia własności sieci
przedsiębiorstwa energetycznego i instalacji podmiotu przyłączanego, zakres robót niezbędnych przy
realizacji przyłączenia, wymagania dotyczące lokalizacji układu pomiarowo‐rozliczeniowego i jego
parametrów, warunki udostępnienia przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do
podmiotu przyłączanego w celu budowy lub rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia,
przewidywany termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych lub
energii, ilości paliw gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową,
odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy, a w szczególności za opóźnienie terminu
realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie, oraz okres obowiązywania umowy i warunki jej
rozwiązania.

Art. 7 prawa energetycznego

1.

1. Obowiązki informacyjne

2.

przedsiębiorstw energetycznych –

3.

Prezes URE i zainteresowany podmiot
(w przypadku każdej odmowy)

Zmiana kompetencji Prezesa URE – art.7 ust. 9 prawa energetycznego

Ust. 9. W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z
powodu braku warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, a Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki, w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania powiadomienia, o którym
mowa w ust. 1, nie zgłosi zastrzeżeń do odmowy, za przyłączenie do sieci
przedsiębiorstwo to może pobrać opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem
ubiegającym się o przyłączenie w umowie o przyłączenie; przepisu ust. 8 nie stosuje się.

ust. 9 otrzymał brzmienie:
W przypadku gdy przedsiębiorstwo energetyczne odmówi przyłączenia do sieci z powodu braku
warunków ekonomicznych, o których mowa w ust. 1, za przyłączenie do sieci przedsiębiorstwo
energetyczne może ustalić opłatę w wysokości uzgodnionej z podmiotem ubiegającym się o
przyłączenie do sieci w umowie o przyłączenie do sieci; przepisów ust. 8 nie stosuje się.

Art. 7 prawa energetycznego
1.

-

-

-

2. Warunki potwierdzające publicznoprawny
obowiązek przyłączenia do sieci:
Warunki techniczne i ekonomiczne
Spełnienie warunków przyłączenia do sieci po
stronie podmiotu przyłączanego
Tytuł prawny do przyłączanego obiektu,
nieruchomości lokalu wykazany przez podmiot
ubiegający się o przyłączenie

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, gdy
ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci nie ma
tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego paliwa
gazowe lub energia mają być dostarczane.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 zdanie pierwsze, nie dotyczy
przypadku, gdy ubiegający się o zawarcie umowy o przyłączenie do
sieci nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,
obiektu lub lokalu, do których paliwa gazowe lub energia mają być
dostarczane

ETAPY PROCEDURY PRZYŁĄCZENIOWEJ

1.

2.

3.

I. WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA - zaliczka
II. PISEMNE POTWIERDZENIE ZŁOZENIA WNIOSKU O OKREŚLENIE WARUNKÓW
PRZYŁĄCZENIA – terminy do wydania warunków przyłączenia
III. WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
IV. ZAWARCIE UMOWY O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI
V. REALIZACJA UMOWY – WYKONANIE PRZYŁĄCZENIA
Po zawarciu umowy o przyłączenie do sieci – wszelkie spory wynikłe na tle realizacji jej
warunków oraz jej ewentualnych zmian – władny jest rozstrzygnąć sąd powszechny.
Uprawnienie Prezesa URE dotyczy jedynie etapu przed zawarciem umowy – spór w trybie
art. 8 ust. 1 prawa energetycznego – orzeczenie decyzją administracyjną zawarcia umowy
między stronami

9

1.

ETAPY PROCEDURY PRZYŁĄCZENIOWEJ

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW
PRZYŁĄCZENIA
9

Dokumenty wymagane aktami wykonawczymi

9

Tytuł prawny

Po ust. 3 dodano się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
§ 6.
Podmiot ubiegający
ubiegający się
do do
sieci,sieci
zwany
dalej
3a.1.Podmiot
się o o przyłączenie
przyłączenie
składa
"wnioskodawcą", składa wniosek o określenie warunków przyłączenia w
wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, zwanych
przedsiębiorstwie energetycznym zajmującym się przesyłaniem lub dystrybucją
dalej
"warunkami
w przedsiębiorstwie
energii
elektrycznej,
do którego przyłączenia",
sieci ubiega się o przyłączenie.

energetycznym, do którego sieci ubiega się o przyłączenie.

§ 7. 1. 3b.
Wniosek
o określenie
warunków
przyłączenia
powinien zawierać:
Wniosek
o
określenie
warunków
przyłączenia zawiera w
1)
oznaczenie wnioskodawcy;
2)
określenie
mocy przyłączeniowej
dla każdego
miejsca dostarczania
energii
szczególności
oznaczenie
podmiotu
ubiegającego
się
o
elektrycznej;
3)
przewidywane
roczne zużycie
energii elektrycznej;
przyłączenie,
określenie
nieruchomości,
obiektu lub lokalu, o
4)
przewidywany termin rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej lub jej
poboru;
których
mowa
w ust. 3, oraz informacje niezbędne do
5)
parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną przyłączanych
w przypadkuwymagań
podmiotów zaliczanych
do grup przyłączeniowych
I‐IV;
urządzeń,
instalacji lub sieci,
zapewnienia
spełnienia
określonych
w
art.
7a.",
6)
określenie minimalnej mocy wymaganej dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i
mienia, w przypadku wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej
podmiotom zaliczanym do grup przyłączeniowych I‐III;
7)
informacje techniczne dotyczące zakłóceń wprowadzanych przez urządzenia,
instalacje i sieci wnioskodawcy oraz charakterystykę obciążeń, niezbędne do określenia warunków
przyłączenia, w przypadku podmiotów zaliczanych do grup przyłączeniowych I‐IV.

PRZYŁĄCZANIE ŹRÓDEŁ, URZĄDZEŃ I INSTALACJI
NA NAPIĘCIU POWYŻEJ 1 kV

9

9

Art. 7 ust. 8a-8f
Dodatkowe wymogi dla podmiotów ubiegających się o przyłączenie źródła do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV
zaliczka
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegobrak : decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
Adnotacja - - potwierdzenie dopuszczalności lokalizacji danego źródła energii na
terenie objętych planowaną inwestycją
Przyłączanie bezpośrednio do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym
wyższym niż 1 kV urządzeń, instalacji lub sieci – ekspertyza wpływu na system
elektroenergetyczny
Wykonanie ekspertyzy – zapewnia przedsiębiorstwo energetyczne a jej koszty
uwzględnia w nakładach poniesionych na realizację przyłączenia

1.

ETAPY PROCEDURY PRZYŁĄCZENIOWEJ
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ZALICZKA

Art.7 ust. 8a-8c, art. 7 ust. 8j
- wnoszą podmioty przyłączające źródła do sieci elektroenergetycznej o
napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV
- wysokość: 30 zł za każdy kilowat mocy przyłączeniowej, ale nie wyższa
niż wysokość przewidywanej opłaty za przyłączenie do sieci i nie wyższa
niż 3 000 000 zł
- wnoszona w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku o określenie
warunków przyłączenia pod rygorem pozostawienia wniosku bez
rozpatrzenia
- zwrot zaliczki

Po ust. 8 dodano ust. 8a‐8l ‐ m.in.TERMINY WYDANIA WARUNKÓW
8g. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
§ 9. energii
Przedsiębiorstwo
zajmujące
się przesyłaniem
lubw dystrybucją
elektrycznej,energetyczne
jest obowiązane
wydać warunki
przyłączenia
terminie:
energii elektrycznej wydaje warunki przyłączenia w terminie:
1)
14 od
dnidnia
od złożenia
dnia złożenia
wniosku przez
wnioskodawcę
1)
30 dni
wnioskukompletnego
o określenie warunków
przyłączenia
przez
zaliczonego
do
IV,
V
lub
VI
grupy
przyłączeniowej,
przyłączanego
do
sieci
o
napięciu
wnioskodawcę
nie wyższym
niż 1 kV;przyłączanego do sieci o napięciu znamionowym nie wyższym
niż 130
kV,dni
a w od
przypadku
przyłączania
źródła ‐ od
dnia wniesienia
zaliczki; energii
2)
dnia złożenia
kompletnego
wniosku
przez wytwórcę
elektrycznej zaliczonego do IV, V lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączanego do
2)sieci150
dni od dnia
złożenianiż
wniosku
o napięciu
nie wyższym
1 kV; o określenie warunków przyłączenia przez
3)
60 dni od przyłączanego
dnia złożeniadokompletnego
wniosku
przez wnioskodawcę
wnioskodawcę
sieci o napięciu
znamionowym
wyższym niż
zaliczonego
do
III lub VIprzyłączania
grupy przyłączeniowej,
przyłączanego
do sieci o napięciu
1
kV,
a
w
przypadku
źródła
‐
od
dnia
wniesienia
zaliczki.
powyżej 1 kV;
4) 90 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku przez wnioskodawcę
zaliczonego do I lub II grupy przyłączeniowej.
Art. 56. 1. Karze pieniężnej podlega ten, kto:
18) nie wydaje w terminie, o którym mowa w art. 7 ust. 8g, warunków przyłączenia;
ust. 2e. Wysokość kary pieniężnej wymierzonej w przypadku, o którym mowa w ust.
1 pkt 18, nie może być niższa niż 3.000 zł za każdy dzień zwłoki w wydaniu
warunków przyłączenia.

8h.Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
energii elektrycznej powinno potwierdzić pisemnie złożenie przez
wnioskodawcę wniosku, określając w szczególności datę złożenia wniosku.
8i. Warunki przyłączenia są ważne, z zastrzeżeniem ust. 8c zdanie drugie, dwa lata
od dnia ich doręczenia. W okresie ważności warunki przyłączenia stanowią
warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego do zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
§ 8 ust. 7 Warunki przyłączenia są ważne dwa
lata od dnia ich określenia.

8l. Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją energii
elektrycznej jest obowiązane sporządzać informacje dotyczące:
1) podmiotów (ich siedziby lub miejsca zamieszkania) ubiegających się o przyłączenie do
sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lokalizacji
przyłączeń, mocy przyłączeniowej, dat wydania warunków przyłączenia, zawarcia umów
o przyłączenie do sieci i rozpoczęcia dostarczania energii elektrycznej,
2) wielkości dostępnej mocy przyłączeniowej dla stacji elektroenergetycznych lub ich grup,
wchodzących w skład sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 110 kV, a także
planowanych zmianach tych wielkości w okresie następnych 5 lat, od dnia publikacji tych
danych
‐ z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie
chronionych. Informacje te przedsiębiorstwo aktualizuje co najmniej raz w miesiącu i
zamieszcza na swojej stronie internetowej oraz udostępnia w swojej siedzibie do
publicznego wglądu

OKRES PRZEJŚCIOWY
Art. 7 ustawy zmieniającej regulującego kwestie wniesienia zaliczki
na poczet opłaty za przyłączenie w okresie przejściowym.

Art. 20. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

PROCEDURA PRZYŁĄCZENIOWA
AKTY WYKONAWCZE

1.

2.

3.

4.

5.

Rozporządzenia Ministra Gospodarki wydane na podstawie art.9
ustawy Prawo energetyczne:
CIEPŁO:

z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz.U.
z 2007r., Nr 16, poz. 92)

ENERGIA ELEKTRYCZNA:

z dnia 4 maja 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U.
z 2007r., Nr 93, poz. 623 z późn. zm.)

z 2 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010r., Nr 133, poz.
891)

GAZ:

Dziękuję za uwagę

