
PRZYŁĄCZANIE MODUŁÓW WYTWARZANIA ENERGII TYPU A LUB B DO SIECI 

ELEKTROENERGETYCZNEJ ZMPG S.A. 

 

1. Procedurę przyłączenia wytwórców do sieci dystrybucyjnej przedsiębiorstwa energetycznego reguluje art. 7 

ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, 730, 1435, 1495, 1517, 1520, 1524, 1556 i 2166 oraz 

z 2020 r. poz. 284) 

2. Proces przyłączenia rozpoczyna się od złożenia wniosku o warunki przyłączenia nie tylko w sytuacji 

przyłączenia nowego źródła, ale również zwiększenia mocy przyłączeniowej istniejącego źródła lub zmiany 

dotychczasowych warunków i parametrów technicznych pracy urządzeń, instalacji i sieci przyłączanego 

podmiotu. 

3. Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów: 

a. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, w którym będą używane przyłączane 

urządzenia, instalacje lub sieci (dopuszcza się złożenie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do 

korzystania z nieruchomości, na której będzie zlokalizowany obiekt), 

b. Plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej lub za zgodą ZMPG S.A. szkic sytuacyjny, 

określający usytuowanie obiektu względem istniejącej sieci i obiektów sąsiednich, 

c. Planowany elektryczny i topograficzny schemat wewnętrzny jednostki wytwórczej, 

d. Parametry techniczne jednostki wytwórczej, 

e. Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

4. Rozpatrzenie złożonego wniosku: 

a. W przypadku stwierdzenia niekompletności wniosku, Wnioskodawca jest powiadamiany o 

konieczności uzupełnienia. Nie uzupełnienie wniosku spowoduje, że wniosek nie będzie rozpatrzony. 

Po uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie złożenia wniosku. 

b. W przypadku stwierdzenia kompletności wniosku ZMPG S.A. potwierdza pisemnie złożenie wniosku 

(określając w szczególności datę złożenia wniosku), następnie określa warunki przyłączenia i 

przesyła je do Wnioskodawcy wraz z projektem umowy o przyłączenie. 

 

W okresie ważności warunków przyłączenia (2 lata od dnia ich doręczenia) Wnioskodawca może 

podpisać umowę o przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej ZMPG S.A. Podpisanie umowy 

jest podstawą do rozpoczęcia realizacji procesu inwestycyjnego, którego efektem będzie przyłączenie 

obiektu do sieci elektroenergetycznej ZMPG S.A. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Złożenie 

wniosku wraz 

z załącznikami 

Weryfikacja 

wniosku 

Stwierdzenie 

niekompletności 

wniosku 

Stwierdzenie 

kompletności 

wniosku 

Określenie 

warunków 

przyłączenia i 

sporządzenie 

projektu umowy 

o przyłączenie 

Podpisanie 

umowy o 

przyłączenie 

obiektu do 

sieci 

Realizacja 

umowy o 

przyłączenie 


