
Przyłączenie MIKROINSTALACJI do sieci Dozaeml Sp. z o.o. 

Poniżej przedstawiamy procedurę przyłączenia do sieci Dozamel Sp. z o. o. MIKROINSTALACJI tj. 
odnawialnego źródła energii elektrycznej o mocy zainstalowanej do 40 kW. 

Odbiorca końcowy, który dokonuje zakupu energii na własny użytek oraz posiada zawartą z Dozamel 
Sp. z o.o. umowę na świadczenie usług dystrybucji bądź umowę kompleksową i planuje przyłączyć 
mikroinstalację, której moc zainstalowana nie jest większa od mocy przyłączeniowej odbiorcy 
końcowego (moc określona jest w jednej z w/w umów), postępuje według kroków opisanych w 
punkcie I. 

W innych przypadkach należy postępować według kroków opisanych w punkcie II. 

I. Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia (art.7 ust.8d4 PE): 

1. Wykonanie mikroinstalacji – w zakresie odbiorcy 

Mikroinstalacja wykonana powinna być zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz spełniać 
wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w 

art.7a ust.1 i 2 Prawa energetycznego a także w PN-EN 50438. 

2. Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji - co najmniej 30 dni przed jej planowanym uruchomieniem 

Zgłoszenie winno zawiera: 

a) Dane odbiorcy końcowego mikroinstalacji 

b) Dane obiektu, w którym zainstalowano mikroinstalację 

c) Dane techniczne mikroinstalacji 

� oświadczenie instalatora o zainstalowaniu mikroinstalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i 
normami, a w szczególności z 

art.7a ust.1 i 2 Prawa energetycznego a także w PN-EN 50438 

� oświadczenie podmiotu przyłączanego o następującej treści: 

„Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art.233 §6 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że posiadam tytuł prawny do 
nieruchomości, na której jest planowana inwestycja oraz do mikroinstalacji określonej w zgłoszeniu.” 

3. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia 

W przypadku stwierdzenia niekompletności zgłoszenia Dozamel  Sp. z o.o. występuje o uzupełnienie 
zgłoszenia do właściciela mikroinstalacji. 

W terminie 30 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia Dozamel  Sp. z o.o. potwierdza przyjęcie 
zgłoszenia. W potwierdzeniu Dozamel Sp. z o.o. wskazuje dalszy tryb postępowania. 

4. Zawarcie umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 



5. Złożenie oświadczenia o wyborze Kupującego energie elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji. 

6. Zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej wytworzonej w 
mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. 

II. Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie wydanych warunków przyłączenia 

1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji 

2. Wydanie warunków przyłączenia mikroinstalacji 

- w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia mikroinstalacji. 

Wraz z warunkami przyłączenia wydawany jest projekt umowy przyłączeniowej. 

3. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci. 

4. Realizacja obowiązków wynikających z zawartej umowy o przyłączenie do sieci. 

5. Zawarcie umowy o świadczenie usług odbioru energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. 

6. Złożenie oświadczenia o wyborze Kupującego energię elektryczną wytworzoną w mikroinstalacji. 

7. Zainstalowanie układu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej wytworzonej w 
mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci. 

OBOWIĄZKI WYTWÓRCY 

Informujemy, że na wytwórcy energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii w mikroinstalacji 
(zgodnie z art. 5 ustawy o odnawialnych źródłach energii) 

spoczywa obowiązek informowania OSD o: 

1) Terminie przyłączenia mikroinstalacji, ze wskazaniem jej lokalizacji, rodzaju oraz mocy 
zainstalowanej, nie później niż 30 dni przed dniem planowanego przyłączenia 

2) Dacie wytworzania po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji lub o dacie zakończenia 
modernizacji tej instalacji w terminie 7 dni od tej daty 

3) Ilości energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji oraz energii elektrycznej sprzedanej 
sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona w mikroinstalacji i wprowadzona do sieci 
OSD w terminie do 7dni od dnia zakończenia kwartału 

4) Zmianie rodzaju mikroinstalacji i jej mocy zainstalowanej elektrycznej w terminie 14 dni od dnia 
zmiany tych danych 

5) Zawieszenia lub zakończenia wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacji w terminie 14 dni 
od tej daty 

Nie przekazanie stosownych informacji w terminie lub podanie nieprawdziwej informacji podlega 
karze pieniężnej, która jest wymierzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (rozdział 9 ustawy 
o odnawialnych źródłach energii).  


