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Wymagane dokumenty przy składaniu wniosków 

1. Do wniosku o przyłączenie Odbiorcy w każdym przypadku należy dołączyć następujące 
dokumenty: 

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, 
obiektu lub lokalu, do którego energia elektryczna ma być dostarczana, 

2. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą 
używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci oraz 
usytuowanie sąsiednich obiektów, oraz w innych przypadkach w zależności od potrzeb 
należy dostarczyć: 

3. pełnomocnictwo dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego 
imieniu (jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika), 

4. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla podmiotów gospodarczych), 
5. zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej (dla osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą), 
6. bilans mocy dla obiektu prowadzenia działalności gospodarczej. 

2. Do wniosku o przyłączenie Wytwórcy (mikroinstalacji) w każdym przypadku należy 
dołączyć następujące dokumenty: 

1. schemat wewnętrznej instalacji elektrycznej uwzględniający przyłączenie mikroinstalacji 
oraz w przypadku zabudowy mikroinstalacji na nieruchomości przyłączonej do sieci, 
elektryczny schemat wewnętrzny obiektu uwzględniający przyłączenie mikroinstalacji. 

2. dokumenty opisujące parametry techniczne, charakterystykę ruchową i eksploatacyjną 
przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci wytwórców, karty katalogowe przewidywanych 
do zabudowy urządzeń wytwórczych wraz z ewentualnymi certyfikatami, atestami, znakami 
bezpieczeństwa, legalizacji i homologacji (zgodnie z Rozporządzeniem 2016/631). 

3. dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu. 
4. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 
5. pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowania w jego 

imieniu. 
6. plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej (skala 1:25000 lub dokładniejsza) 

określający usytuowanie przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci oraz 
usytuowanie sąsiednich obiektów. 

7. oświadczam, że mikroinstalacja w obiekcie została wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, w szczególności: z IRiESD, wymaganiami technicznymi określonymi 
w dokumencie „Kryteria przyłączania oraz wymagania techniczne dla mikroinstalacji 
i małych instalacji przyłączanych do sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego” opublikowanymi na stronie internetowej OSD i zasadami 
wiedzy technicznej i znajduje się w stanie umożliwiającym załączenie jej pod napięcie oraz 
zapewnia wymagania techniczne i eksploatacyjne określone w art.7a ustawy Prawo 
energetyczne za co przyjmuję odpowiedzialność oraz: ważny certyfikat potwierdzający 
kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy 
o odnawialnych źródłach energii) nr …. lub  ważne świadectwo kwalifikacyjne 
uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji sieci nr …. lub  
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych nr ... 
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3. Do wniosku o przyłączenie Wytwórcy w każdym przypadku należy dołączyć 
następujące dokumenty: 

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z nieruchomości, 
obiektu lub lokalu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci 
należące do wnioskodawcy, 

2. plan zabudowy na mapie sytuacyjno-wysokościowej, określający usytuowanie 
przyłączanego obiektu względem istniejącej sieci. Dla farm wiatrowych szkic sytuacyjny 
określający usytuowanie poszczególnych jednostek wytwórczych względem istniejącej 
sieci, 

3. dla źródła wytwórczego będącego turbiną wiatrową - parametry techniczne, charakterystyka 
ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację 
techniczną turbin wiatrowych, wyciąg ze sprawozdania z badań jakości energii elektrycznej 
wytworzonej przez turbiny wiatrowe, sporządzony według najnowszej normy PN-
EN61400-21, charakterystykę mocy turbiny wiatrowej w funkcji prędkości wiatru (wg 
producenta) oraz charakterystykę dostępnej mocy biernej w funkcji mocy czynnej turbiny 
(w przypadku, gdy turbiny wiatrowe posiadają różne parametry techniczne, dla każdego typu 
należy złożyć osobną specyfikację techniczną oraz wyciąg ze sprawdzenia parametrów 
elektrycznych), 

4. dla źródła wytwórczego będącego źródłem fotowoltaicznym - parametry techniczne, 
charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, 
w tym specyfikację techniczną oraz karty katalogowe ogniw fotowoltaicznych 
i przekształtników DC/AC, 

5. dla pozostałych źródeł wytwórczych - parametry techniczne, charakterystyka ruchowa 
i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub sieci, w tym specyfikację techniczną. 

 
Dodatkowo dla źródeł przyłączanych do sieci o napięciu powyżej 1 kV: 
 
6. planowany elektryczny schemat wewnętrzny źródła, uwzględniający schemat stacji 

elektroenergetycznej źródła oraz długości i typy linii elektroenergetycznych zasilających 
źródło, 

7. wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo, w przypadku 
braku takiego planu, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu 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. Dokumenty te powinny być dostarczone w oryginale lub w postaci kopii 
poświadczonych za zgodność z oryginałem (przez organ wydający lub notarialnie). 
Ponadto w innych przypadkach w zależności od potrzeb należy dostarczyć: 

8. wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej (nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności 
gospodarczej), 

9. pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez wnioskodawcę do występowania w jego 
imieniu (jeśli jest udzielne pełnomocnictwo). 

 


