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PAKIET INFORMACYJNY
DLA WYTWÓRCÓW W MIKROINSTALACJI*

Przyłączenie mikroinstalacji w trybie zgłoszenia
(art. 7 ust. 8d4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne)

* Obowiązuje od 1 lipca 2016 r.

1. Przyłączanie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator – Prosumenci
1.1. Definicja Prosumenta
Zgodnie z definicją zawartą w obowiązującej ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii:
Prosument - odbiorca końcowy dokonujący zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej,
wytwarzający
energię
elektryczną
wyłącznie
z
odnawialnych
źródeł
energii
w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą
regulowaną ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn.
zm.2), zwaną dalej „ustawą o swobodzie działalności gospodarczej”

1.2. Wymagane dokumenty w procesie przyłączenia mikroinstalacji
•

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji wraz z załącznikami:
Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.
Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub
sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
Deklaracja zgodności parametrów technicznych przyłączanych instalacji, urządzeń lub sieci z aktualną
dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.
Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.
Zgoda zarządcy obiektu na przyłączenie mikroinstalacji do instalacji wewnętrznej obiektu – dotyczy
budynków wielolokalowych.

Druk Zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej innogy Stoen Operator w dziale „Zgłoszenia” pod adresem:
http://www.innogystoenoperator.pl/pl/strona/dokumenty

! WAŻNE:
Załączniki do Zgłoszenia muszą być sporządzone w języku polskim.
Informacje podane przez Zgłaszającego, w tym załączniki do Zgłoszenia, powinny być kompletne, poprawnie
wypełnione, czytelne, nie zawierać błędów. W przypadku konieczności potrzeby ich uzupełnienia o dodatkowe
informacje, Zgłaszający będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich
wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji Zgłoszenie nie będzie stanowić podstawy do
przyłączenia mikroinstalacji.
W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej,
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania o uzupełnienie Zgłoszenia, złożone dokumenty
zostaną zwrócone do Zgłaszającego.

1.3. Przebieg procesu przyłączenia
1.3.1. Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji
Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci innogy Stoen Operator można złożyć:
•

Osobiście w Biurze Obsługi Klientów

Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
ul. Rudzka 18, Warszawa
czynne:
poniedziałek w godz. 08.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 08.00 - 16.00
piątek w godz. 8.00 - 14.00
•

Korespondencyjnie na adres:
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Rudzka 18
01-689 Warszawa

1.3.2. Przyjęcie Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji przez innogy Stoen Operator i jego
weryfikacja
Po złożeniu kompletnego Zgłoszenia, pracownicy innogy Stoen Operator dokonają weryfikacji złożonych
dokumentów pod kątem parametrów technicznych mikroinstalacji, zawartych umów na podstawie których
dokonywane są rozliczenia z tytułu energii pobranej z sieci innogy Stoen Operator (umowa kompleksowa lub
umowa sprzedaży energii elektrycznej i umowa o świadczenie usług dystrybucji) oraz pod kątem spełnienia
wymogów Zgłaszającego dotyczących definicji Prosumenta.
Po pozytywnej weryfikacji (jak wyżej), pracownik innogy Stoen Operator:
• prześle do Zgłaszającego oraz Sprzedawcy świadczącego sprzedaż energii elektrycznej na podstawie
umowy kompleksowej informację o gotowości do przyłączenia zgłoszonej mikroinstalacji w terminie do 30
dni od daty przyjęcia kompletnego Zgłoszenia,
• skontaktuje się ze Zgłaszającym w celu umówienia dogodnego terminu na wymianę/montaż urządzenia
pomiarowo-rozliczeniowego i montaż zabezpieczeń

! WAŻNE:

W celu preferencyjnego rozliczenia energii wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci innogy
Stoen Operator, Zgłaszający powinien zgłosić się do swojego Sprzedawcy świadczącego dla niego sprzedaż i
dystrybucję energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, aby dokonać odpowiednich zmian w tej
umowie.

1.3.3. Przyłączenie mikroinstalacji
W terminie uzgodnionym z pracownikiem innogy Stoen Operator zostanie wymienione/zamontowane urządzenie
pomiarowo-rozliczeniowe służące do pomiaru ilości energii elektrycznej pobranej z sieci oraz wprowadzonej do
sieci innogy Stoen Operator

2. Przyłączanie mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej innogy Stoen Operator – podmioty nie będące
Prosumentami
2.1. Definicja podmiotów nie będących Prosumentami
Podmiotami nie będącymi Prosumentami są podmioty:
• dokonujące zakupu energii elektrycznej na podstawie umów rozdzielonych w tym korzystające z prawa
wyboru Sprzedawcy (TPA)
• wykonujące działalność gospodarczą i zużywające wytworzoną energię w mikroinstalacji na potrzeby
związane z prowadzoną działalnością

2.2. Wymagane dokumenty w procesie przyłączenia mikroinstalacji
•

Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji wraz z załącznikami:
Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia mikroinstalacji.

Parametry techniczne, charakterystyka ruchowa i eksploatacyjna przyłączanych urządzeń, instalacji lub
sieci, w tym specyfikacja techniczna / karty katalogowe urządzeń wytwórczych i przekształtnikowych.
Deklaracja zgodności parametrów technicznych przyłączanych insta¬lacji, urządzeń lub sieci z aktualną
dyrektywą niskonapięciową LVD oraz dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej.
Pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Zgłaszającego do występowania w jego imieniu.
Zgłoszenie ustanowienia Sprzedawcy odkupującego nadwyżki energii elektrycznej wytworzonej w
mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci innogy Stoen Operator
Zgoda zarządcy obiektu na przyłączenie mikroinstalacji do instalacji wewnętrznej obiektu – dotyczy
budynków wielolokalowych.
Druk Zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji oraz druk Zgłoszenia ustanowienia Sprzedawcy odkupującego
dostępne są na stronie internetowej innogy Stoen Operator w dziale „Umowa o świadczenie usług dystrybucji dla
wytwórców w mikroinstalacji” pod adresem: http://www.innogystoenoperator.pl/pl/strona/dokumenty

! WAŻNE:
Załączniki do Zgłoszenia muszą być sporządzone w języku polskim.
Informacje podane przez Zgłaszającego, w tym załączniki do Zgłoszenia, powinny być kompletne, poprawnie
wypełnione, czytelne, nie zawierać błędów. W przypadku konieczności potrzeby ich uzupełnienia o dodatkowe
informacje, Zgłaszający będzie zobowiązany dostarczyć wymagane informacje lub dokonać odpowiednich
wyjaśnień. Do czasu uzupełnienia wymaganej dokumentacji Zgłoszenie nie będzie stanowić podstawy do
przyłączenia mikroinstalacji.
W przypadku niedostarczenia brakujących informacji oraz dokumentów, o których mowa powyżej,
w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania o uzupełnienie Zgłoszenia, złożone dokumenty
zostaną zwrócone do Zgłaszającego.

2.3. Przebieg procesu przyłączenia
2.3.1. Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji
Zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do sieci innogy Stoen Operator można złożyć:
•

Osobiście w Biurze Obsługi Klientów
Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
ul. Rudzka 18
czynne:
poniedziałek w godz. 08.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 08.00 - 16.00
piątek w godz. 8.00 - 14.00

•

Korespondencyjnie na adres:
innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
ul. Rudzka 18
01-689 Warszawa

2.3.2. Przyjęcie Zgłoszenia przyłączenie mikroinstalacji przez innogy Stoen Operator i jego
weryfikacja
Po złożeniu kompletnego Zgłoszenia, pracownicy innogy Stoen Operator dokonają weryfikacji złożonych
dokumentów pod kątem parametrów technicznych mikroinstalacji, zawartych umów na podstawie których
dokonywane są rozliczenia z tytułu energii pobranej z sieci innogy Stoen Operator (umowa kompleksowa lub

umowa sprzedaży energii elektrycznej i umowa o świadczenie usług dystrybucji) oraz pod kątem spełnienia
wymogów Zgłaszającego dotyczących definicji Prosumenta.
Po pozytywnej weryfikacji (jak wyżej), pracownik innogy Stoen Operator:
• prześle do Zgłaszającego informację o gotowości do przyłączenia zgłoszonej mikroinstalacji w terminie do
30 dni od daty przyjęcia kompletnego Zgłoszenia,
• prześle do Zgłaszającego informację o konieczności zawarcia z innogy Stoen Operator umowy o
świadczenie usług dystrybucji, regulującej warunki wprowadzania energii do sieci dystrybucyjnej. Do
zawarcia powyższej umowy wymagane jest również ustanowienie Sprzedawcy odkupującego nadwyżki
energii wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci innogy Stoen Operator – według załącznika
wskazanego w pkt. 2.2
• skontaktuje się ze Zgłaszającym w celu umówienia dogodnego terminu na wymianę/montaż urządzenia
pomiarowo-rozliczeniowego i montaż zabezpieczeń

! WAŻNE:
W celu rozliczenia energii wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci innogy Stoen Operator,
Zgłaszający powinien zgłosić się do wybranego Sprzedawcy, który będzie świadczył usługę odkupowania energii
wprowadzonej do sieci OSD, aby zawrzeć odpowiednią umowę regulującą rozliczenia z tytułu energii
wprowadzonej do sieci OSD.
Zgodnie z Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Sprzedawcą Zobowiązanym, o którym mowa w art. 40 ust.
3 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r. poz.478, z późn. zm.) na
terenie innogy Stoen Operator Sp. z o.o., na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zostało wyznaczone
przedsiębiorstwo energetyczne: innogy Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

2.3.3. Zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej
w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci innogy Stoen Operator
Po otrzymaniu informacji od innogy Stoen Operator (jak w pkt. 2.3.2) należy zgłosić się do Biura Obsługi Klientów
– BOK Dystrybucja Serwis Techniczny:
Biuro Obsługi Klientów - Dystrybucja
ul. Rudzka 18
czynne:
poniedziałek w godz. 08.00 - 18.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 08.00 - 16.00
piątek w godz. 8.00 - 14.00
w celu zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji
i wprowadzonej do sieci innogy Stoen Operator.
Wymaganym załącznikiem do wyżej wymienionej umowy będzie Zgłoszenie ustanowienia Sprzedawcy
odkupującego nadwyżki energii wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci innogy Stoen Operator

2.3.4. Przyłączenie mikroinstalacji
W terminie uzgodnionym z pracownikiem innogy Stoen Operator zostanie wymienione/zamontowane urządzenie
pomiarowo-rozliczeniowe służące do pomiaru ilości energii elektrycznej pobranej z sieci oraz wprowadzonej do
sieci innogy Stoen Operator

