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Do przyłączenia instalacji odnawialnych źródeł energii do sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. stosuje się przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
Energetyczne oraz przepisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach
energii.

Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. odbywa się:

1. Na podstawie umowy o przyłączenie do sieci (konieczność wystąpienia do PGE
Dystrybucja S.A. z wnioskiem o określenie warunków przyłączenia – wniosek W-3
i zawarcia ww. umowy),

2. W trybie uproszczonym, na zgłoszenie (mikroinstalacje).
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Na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. www.pgedystrybucja.pl w strefie „Dla
Klienta” w zakładce „Przyłączenia do sieci PGE Dystrybucja S.A.” zostały zamieszczone
dokumenty i informacje, przydatne w procesie przyłączeniowym, m.in.:

- Procedura przyłączania Wytwórców,

- Procedura przyłączania mikroinstalacji,

- Druki Wniosków o określenie warunków przyłączenia, załączników, Zgłoszenia
przyłączenia mikroinstalacji,

- Informacje o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł przyłączanych do sieci

o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV,

- Informacje o podmiotach ubiegających się o przyłączenie do sieci o napięciu
znamionowym wyższym niż 1kV.

http://www.pgedystrybucja.pl/
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Opłata za przyłączenie do sieci (pkt 4.2. Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej
PGE Dystrybucja S.A.).

Za przyłączenie źródeł współpracujących z siecią oraz sieci przedsiębiorstw
energetycznych pobiera się opłatę ustaloną na podstawie rzeczywistych nakładów
poniesionych na realizację przyłączenia, z wyłączeniem:

a) Instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej zainstalowanej nie wyższej
niż 5 MW oraz jednostek kogeneracji o mocy elektrycznej zainstalowanej poniżej 1
MW, za których przyłączenie pobiera się połowę opłaty ustalonej na podstawie
rzeczywistych nakładów,

b) Mikroinstalacji, za której przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej
nie pobiera się opłaty.
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Wytwórcy OZE na obszarze działania                          
PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Miasto                   

i Oddział Łódź-Teren.
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Ilość oraz moc przyłączonych OZE w PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział Łódź-Miasto, stan na 30.04.2016r.

Razem: 70 szt. o łącznej mocy 8,765 MW, przyłączonych do sieci SN i nN. 

1. Wodne: 4 szt. o łącznej mocy 0,174 MW
2. Wiatrowe: 4 szt. o łącznej mocy 4,905 MW
3. Biogazowe: 1 szt. o łącznej mocy 2,799 MW
4. Fotowoltaiczne: 61 szt. o łącznej mocy 0,887 MW
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Ilość oraz moc przyłączonych OZE w PGE Dystrybucja 
S.A. Oddział Łódź-Teren, stan na 30.04.2016r.

Razem: 836 szt. o łącznej mocy 479,55 MW, przyłączonych do sieci WN, SN i nN.

1. Wodne: 39 szt. o łącznej mocy 9,825 MW
2. Wiatrowe: 199 szt. o łącznej mocy 461,38 MW
3. Biogazowe: 10 szt. o łącznej mocy 5,52 MW
4. Fotowoltaiczne: 588 szt. o łącznej mocy 2,822 MW



FW Łyszkowice  - moc 20 MW  

gm. Łyszkowice

FW Słupia – moc 26 MW

(docelowo 40 MW)

gm. Słupia

FW Wójcice  - moc 25,3  MW               

gm. Błaszki                                    

FW Wróblew - moc 36 MW

gm. Wróblew

FW Rusiec - 14 MW

(docelowo 36 MW)

FW Kamieńsk - moc 30 MW

FW Skoczykłody  - moc 36 MW

gm. Głuchów         

FW Truszczanek - moc 20 MW  

gm. Rozprza                                  

FW Głuchów - moc 20 MW

(docelowo 40 MW)

gm. Głuchów

FW Chełmo  - moc 34 MW                  

gm. Masłowice                        

FW Ładzice - moc 30 MW

gm. Ładzice

FW Ścieki - moc 20 MW

gm. Rawa Mazowiecka

FW Moszczenica - moc 30,75 MW                  

gm. Moszczenica                       
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Wsparcie podmiotów wytwarzających               
energię elektryczną w mikroinstalacjach

i małych instalacjach.
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Mikroinstalacja i mała instalacja – definicje.

Mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy
osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy
zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną
do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o
mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW.
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Prosument

• Brak ustawowej definicji prosumenta.

• Definicja „nie wprost” pojawia się w ustawie o OZE:

„Wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, który wytwarza 
energię elektryczna w celu jej zużycia na własne potrzeby i odsprzedaży 
ewentualnych nadwyżek.”
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Zakres Mikroinstalacje
OZE

Małe instalacje
OZE

Moc Elektryczna do 40 kW, cieplna do 120 
kW

Elektryczna 40-200 kW, cieplna 120-600 
kW

Działalność 
gospodarcza

NIE - jeśli wytwórcą jest osoba fizyczna 
nie wykonująca działalności 
gospodarczej regulowanej ustawą
o swobodzie działalności gospodarczej 
wytwarzająca energię na własne 
potrzeby;
TAK – osoby prawne oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą

Działalność regulowana – obowiązek 
wpisu do rejestru wytwórców energii w 
małej instalacji prowadzonego przez 
Prezesa URE

Koncesje Brak obowiązku posiadania koncesji Działalność regulowana zastępuje
obowiązek koncesyjny

Przyłączenie Uproszczone – na zgłoszenie, o ile  moc 
źródła mniejsza niż moc przyłącza

Pełna procedura
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Obowiązki wytwórcy w mikroinstalacji.

• Zawarcie umowy na odsprzedaż energii Spółce Obrotu tzw. Sprzedawcy 
Zobowiązanemu.

• Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji umożliwiającej wprowadzanie 
energii do sieci.

• Obowiązki informacyjne.
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Obowiązki informacyjne wytwórcy w mikroinstalacji 
względem OSD.

• Informacja o ilości wytworzonej w mikroinstalacji energii elektrycznej  oraz energii 
elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z 
odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci operatora 
elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego - w terminie 7 dni od dnia 
zakończenia kwartału.

• Informacje o zmianach w działalności (rodzaj i moc mikroinstalacji, zawieszenie lub 
zakończenie wytwarzania) - w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych.

• Informacja o dacie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej z 
mikroinstalacji (wytworzenie i wprowadzenie do sieci) lub o dacie zakończenia 
modernizacji tej instalacji - w terminie 7 dni od tej daty.
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Sankcja za niewykonanie obowiązków informacyjnych 
przez wytwórcę.

• Kara pieniężna w wysokości 1 000 zł (art.170 w związku z art. 168 ustawy OZE).

• Karę nakłada Prezes URE w drodze decyzji.

• Od decyzji w przedmiocie wymierzenia kary służy odwołanie do SOKiK.



18

Mikroinstalacje i małe instalacje – obecny system 
wsparcia

• Cena zakupu energii elektrycznej, o której mowa w ust. 1, wynosi 100% średniej 
ceny sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w poprzednim 
kwartale ogłoszonej przez Prezesa URE na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18a ustawy -
Prawo energetyczne. {obecnie 169,99 zł/MWh netto}

• Dodatkowo przysługuje prawo do kontynuacji pozyskiwania zielonych certyfikatów.

• Wsparcie przysługuje przez 15 kolejnych lat licząc od dnia wytworzenia energii po 
raz pierwszy (potwierdzonej certyfikatem).

• Możliwe skorzystanie z nowego systemu aukcyjnego.
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Rozliczenie obowiązku z uwzględnieniem energii 
elektrycznej pobranej z sieci (netmetering).

• Netmetering to tzw. bilansowanie, czyli saldowanie przepływów energii w 
przyłączu na podstawie wskazań licznika.

• Netmetering jest tylko dla prosumentów z instalacją uruchomioną po 1 stycznia 
2016r.

• Aby skorzystać z zasady należy zaktualizować umowę ze sprzedawcą energii.

• Wyliczamy saldo przepływów w danym półroczu: od energii pobranej z sieci 
odejmujemy energię wprowadzoną do sieci.

• Tak wyznaczone saldo jest podstawą do rozliczeń:

– Jeżeli saldo jest dodatnie to odbiorca płaci za energię wynikającą z salda,

– Jeżeli saldo jest ujemne to odbiorca sprzedaje energię wynikającą z salda.
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Przykład

Szkoła 
Pu = 60 kW
PV    = 30 kWp
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Zapotrzebowanie roczne 80 342 kWh
Produkcja roczna 36 718 kWh
Nadwyżka roczna 15 735 kWh
Efektywne wykorzystanie FV 20 982 kWh (57%)
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Zapotrzebowanie Generacja Nadwyżka
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Czy mikroinstalacje będą się rozwijać?

możliwości 
sieci 

dystrybucyjnej?

opłacalność 
inwestycji

popularyzacja

mikroinstalacji



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


