
Przyłączanie domowej mikroinstalacji.  
Gdy planujesz montaż mikroinstalacji (do 50 kW mocy zainstalowanej – np. panele 
fotowoltaiczne na dachu domu lub małą turbinę wiatrową lub wodną) możesz ją podłączyć do 
instalacji wewnętrznej budynku i wprowadzać z niej nadwyżki energii do sieci Energetyka Nowy 

Dwór Mazowiecki sp. z o.o.. Z tytułu przyłączenia mikroinstalacji Energetyka Nowy Dwór 

Mazowiecki sp. z o.o.nie pobiera żadnych opłat. 

  

Przyłączenie  

1. Jeśli dysponujesz już przyłączem, a moc zainstalowanej mikroinstalacji nie jest większa 
niż moc przyłączeniowa budynku – wystarczy zgłoszenie. Energetyka Nowy Dwór 

Mazowiecki sp. z o.o.. wymieni licznik na dwukierunkowy, tzn. taki, który mierzy zarówno 
energię pobraną z sieci, jak i energię do sieci oddaną. 

2. Jeśli moc przyłączeniowa jest niższa od mocy planowanej mikroinstalacji należy wystąpić 
o zwiększenie mocy przyłączeniowej dla budynku. Można to wypełniając   formularz, 
który należy dostarczyć do Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki sp. z o.o.. Następnie należy 
dokonać zgłoszenia mikroinstalacji. 

3. Jeśli obiekt/budynek nie jest przyłączony do sieci najpierw przyłączyć. Informację, jak to 
zrobić uzyskasz w   Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki sp. z o.o.            

Zgłoszenie mikroinstalacji  

Krok 1 

Wypełnij druk  Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji. Do 
zgłoszenia załącz: 

1. schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiający sposób podłączenia 
mikroinstalacji. Jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca instalacja powinna 
uwzględniać układ pomiarowo – rozliczeniowy zgodny z wymogami  Energetyka Nowy 
Dwór Mazowiecki sp. z o.o.. 

2. specyfikację techniczną mikroinstalacji/karty katalogowe, 
3. jeśli zgłaszasz mikroinstalację jako przedsiębiorca - wydruk z KRS lub wydruk z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
4. Jeżeli Wnioskodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika - odpowiednie 

upoważnienie do występowania w jego imieniu. 

  

Krok 2 

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki sp. z o.o.. weryfikuje kompletność dokumentacji, a następnie 
prześle pisemne potwierdzenie otrzymania zgłoszenia wraz z informacją o terminie przyłączenia 
mikroinstalacji. 

https://pgedystrybucja.pl/content/download/2028/file/07%20ZM%20Zg%C5%82oszenie%20mikroinstalacji%202018-05-24.pdf


Krok 3 

Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki sp. z o.o.. wystawi zaświadczenie potwierdzające  możliwości 
świadczenia usługi dystrybucji i określenie parametrów technicznych dostaw  oraz w 
uzgodnionym terminie zrealizuje przyłączenie mikroinstalacji. Zaświadczenie 
potwierdzające  jest niezbędne dla zawarcia umowy kompleksowej przez prosumentów lub 
umowy sprzedaży energii elektrycznej. 

Krok 4 

Należy zawrzeć umowy: 

1. z Energetyka Nowy Dwór Mazowiecki sp. z o.o. Umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej wprowadzanej do sieci dystrybucyjnej z mikroinstalacji, 

2. ze Sprzedawcą-Kupującym, Umowę sprzedaży energii elektrycznej wprowadzanej do sieci 
dystrybucyjnej z mikroinstalacji. 

3. Uwaga! Jeśli jesteś prosumentem możesz zawrzeć tylko umowę kompleksową. 

Krok 5 

   Mikroinstalacja została przyłączona. 

  

 

https://pgedystrybucja.pl/content/download/3508/file/2017%2011%2009_Wniosek%20o%20potwierdzenie%20mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%20%C5%9Bwiadczenia%20us%C5%82ugi%20dystrybucji%20dla%20nieaktywnego%20punktu%20poboru%20energ.pdf
https://pgedystrybucja.pl/content/download/3508/file/2017%2011%2009_Wniosek%20o%20potwierdzenie%20mo%C5%BCliwo%C5%9Bci%20%C5%9Bwiadczenia%20us%C5%82ugi%20dystrybucji%20dla%20nieaktywnego%20punktu%20poboru%20energ.pdf

