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Pierwsz¹ czynnoœci¹ jest wyst¹pienie do
Rejonowego Zak³adu Energetycznego

z wnioskiem o okreœlenie warunków przy-
³¹czenia domu do sieci elektroenergetycz-
nej. W formularzu oprócz typowych infor-
macji teleadresowych nale¿y przedstawiæ
szacunkowe zapotrzebowanie na moc.

We wniosku podajemy:
■ nazwisko, imiê, adres korespondencyj-
ny inwestora, telefon kontaktowy;
■ rodzaj obiektu przy³¹czanego do sieci
(wolno stoj¹cy dom jednorodzinny, bliŸ-
niak, szeregowiec);
■ dok³adny adres przy³¹czanego obiektu;
■ rodzaj przy³¹cza lub sposób jego mody-
fikacji – tymczasowe, sta³e, zwiêkszenie
pobieranej mocy, zamiana przy³¹cza jed-
nofazowego na trójfazowe;
■ charakterystykê odbiorników pr¹du,
ich przeznaczenie i moce;
■ moc przy³¹czeniowa;
■ planowane roczne zu¿ycie energii;
■ termin rozpoczêcia dostaw energii;
■ rodzaj taryfy (jedno- lub dwustrefowa);
■ rodzaj przy³¹cza (napowietrzne, kablo-
we, jedno- lub trójfazowe). 

Wyznaczamy moc przy³¹czeniow¹
Zestawiamy wszystkie istniej¹ce i pla-

nowane do zamontowania odbiorniki
(tab. 1). Suma pobieranych przez nie mo-
cy nosi nazwê mocy zainstalowanej (Pi).
Moc przy³¹czeniowa (Pp) jest mniejsza
od zainstalowanej, gdy¿ nigdy wszystkie
urz¹dzenia nie dzia³aj¹ jednoczeœnie.
Iloœæ dzia³aj¹cych jednoczeœnie urz¹dzeñ
elektrycznych okreœla wspó³czynnik jed-

noczesnoœci (k). Jest on mniejszy od jed-
noœci, a jego wielkoœæ zale¿y od iloœci
mieszkañców, trybu ich ¿ycia itp. W prak-
tyce, w domu jednorodzinnym mo¿na
przyj¹æ wspó³czynnik 0,5-0,6 (co naj-
mniej po³owa urz¹dzeñ dzia³a jednocze-
œnie). Ostatecznie:

Pp=Pi
• k.

Najczêœciej, dla domu jednorodzinne-
go œredniej wielkoœci przyjmuje siê moc
przy³¹czeniow¹ ok. 10 kW. Jeœli w kuchni
jest zainstalowana lub zaplanowana insta-
lacja kuchenki elektrycznej to Pp=15 kW,
jeœli planowane jest ogrzewanie elektrycz-
ne – Pp=30 kW. 

Wyznaczamy roczne zu¿ycie energii 
Znaj¹c moc przy³¹czeniow¹ mo¿na

okreœliæ roczne zu¿ycie energii. Przyjmuj¹c,
¿e dziennie moc przy³¹czeniow¹ pobiera siê
przez ok. 3 godziny (tzw. œredni czas u¿yt-
kowania t), obliczamy j¹ ze wzoru:

W=Pp • t • 365 [dni]. 
W domach o powierzchni ok. 150 m2,

bez kuchni (elektrycznej) i ogrzewania
elektrycznego przeciêtne roczne zu¿ycie
energii wynosi ok. 11 000 kWh. Przy kuch-
ni elektrycznej – ok. 17 000 kWh przy
ogrzewaniu elektrycznym (piece akumula-
cyjne, przep³ywowe ogrzewacze wody) – ok.
30 000 kWh. W domach o wiêkszych po-
wierzchniach wartoœci te bêd¹ wy¿sze.

Jaki rodzaj taryfy wybraæ?
Je¿eli w domu nie ma ogrzewania elek-

trycznego, a najwiêksze zu¿ycie pr¹du przy-
pada w ci¹gu dnia, wybieramy taryfê jedno-
strefow¹ (G11). Jeœli mamy piece akumula-
cyjne, które mo¿emy ³adowaæ w nocy, war-
to wybraæ taryfê dwustrefow¹ (G12).

Nale¿noœæ jest naliczana:
■ ca³odobowo (G11) – w trakcie ca³ej do-
by jest jednolita stawka za 1 kWh;
■ wed³ug taryfy dzienno-nocnej (G12) –
w godz. 6-13 i 15-22 p³acimy wiêcej, w po-
zosta³ych mniej ni¿ w taryfie ca³odobowej.

Dombudujemy2 0 0 4 10

Ka¿dy, kto buduje w³asny dom, jako jedno
z pierwszych zadañ stawia sobie doprowadzenie

energii elektrycznej. W trakcie budowy oznacza to
mo¿liwoœæ pod³¹czenia betoniarki i elektronarzêdzi. 
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Rodzaj taryfy nale¿y ustaliæ przed za-
montowaniem licznika, gdy¿ urz¹dzenie
dla taryfy ca³odobowej ró¿ni siê od mode-
lu pracuj¹cego w trybie dzienno-nocnym.
W tym drugim przypadku do wy¿szego
kosztu licznika trzeba te¿ doliczyæ war-
toœæ zegara steruj¹cego, nadzoruj¹cego
w³aœciwe prze³¹czanie taryf. 

Za³¹czniki i op³aty
Nale¿y do³¹czyæ dokument potwier-

dzaj¹cy tytu³ prawny wnioskodawcy do
korzystania z obiektu – np. potwierdzon¹
kopiê aktu notarialnego. Konieczny jest
równie¿ podk³ad geodezyjny zagospoda-
rowania dzia³ki lub (za zgod¹ zak³adu

energetycznego) szkic sytuacyjny lokali-
zacji domu wzglêdem istniej¹cej sieci
elektrycznej i obiektów budowlanych. Je-
¿eli przy³¹cze wykonywane bêdzie w
obiekcie nowobudowanym, konieczne
jest przedstawienie decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zak³ad energetyczny okreœla wyso-
koœæ przedp³aty (ok. 100 z³) uiszczanej
przy sk³adaniu wniosku. Je¿eli wniosko-
dawca uzyska akceptacjê i dojdzie do re-
alizacji przy³¹cza, kwota ta zostanie wli-
czona w nale¿noœæ za przy³¹czenie. Brak
zgody zak³adu na przy³¹cze (np. z powo-
du braku technicznych mo¿liwoœci do-
staw) wi¹¿e siê ze zwrotem zaliczki. Je¿eli
wnioskodawca sam wycofa wniosek, kwo-
ta ta przepada na rzecz zak³adu energe-
tycznego. 

I co dalej? 
W oparciu o przed³o¿one dokumenty

Rejonowy Zak³ad Energetyczny wydaje
warunki przy³¹czenia instalacji domu do
pañstwowej sieci energetycznej (w ci¹gu
14 dni od z³o¿enia wniosku). Je¿eli wyni-
ka z nich potrzeba wykonania przy³¹cza
podziemnego (kablowego), niezbêdne jest
opracowanie przez uprawnionego elektry-
ka dokumentacji technicznej. Plany przy-
gotowywane s¹ w oparciu o aktualny pod-
k³ad geodezyjny i przedk³adane w Urzêdzie
Gminy. Na tej podstawie zak³ad energetycz-
ny otrzymuje pozwolenie na budowê – na

prace zwi¹zane z wykonaniem przy³¹cza
(np. wykopy, przebieg linii).

Umowa z zak³adem energetycznym
Dzia³aj¹ce przy³¹cze elektryczne nie

gwarantuje regularnych dostaw energii.
Potrzebna jest jeszcze umowa z zak³adem.
Prawid³owo sporz¹dzona, powinna zawie-
raæ:
■ okreœlenie stron zawieraj¹cych umowê
– dane odbiorcy i dostawcy (rejonowego
zak³adu energetycznego);
■ dok³adne okreœlenie obiektu, który bê-
dzie zaopatrywany w energiê elektryczn¹.
W punkcie tym nale¿y okreœliæ miejsce
zamontowania licznika energii; 
■ datê rozpoczêcia dostaw energii;
■ okreœlenie iloœci sprzedawanego i od-
bieranego pr¹du elektrycznego;
■ ceny i stawki, wed³ug których ustalana
bêdzie nale¿noœæ, a tak¿e terminy i spo-
sób p³atnoœci;
■ wartoœæ mocy umownej (nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ moc przy³¹czeniowa);
■ standardy jakoœciowe obs³ugi odbior-
ców;
■ charakterystykê energetyczn¹ odbioru;
■ obowi¹zki i przywileje odbiorcy i do-
stawcy w zakresie pomiaru i kontroli po-
boru energii; 
■ sposób egzekwowania warunków umo-
wy (np. kary umowne);
■ termin wa¿noœci, warunki zmiany i wy-
powiedzenia umowy.      

�

Odbiornik £¹czna moc
zainstalowana (kW)

Oœwietlenie 2,5
Telewizor 0,3
Kuchnia elektr. z piekarnikiem 8
Komputer 0,2
Zmywarka 1,2
Lodówka z zamra¿ark¹ 1,5
Pralka 2
Czajnik elektryczny 2
Pompa do z.w.u. 0,8
Pompa c.o. 0,6
Wyci¹g kuchenny 0,1
Kuchenka mikrofalowa 1,5
Oœwietlenie ogrodu 0,8
¯elazko 1
Robot kuchenny 0,7

Tabela 1. Przyk³adowe zestawienie mocy
odbiorników u¿ytkowanych w budynku

jednorodzinnym

Przy³¹cze i licznik s¹ w³asnoœci¹ zak³adu energetycznego mimo, ¿e p³aci za nie inwestor

1Czy istnieje mo¿liwoœæ zwrotu kosztów ponie-
sionych podczas wykonywania przy³¹cza elek-

trycznego? Przy³¹cze zosta³o wykonane za moje
pieni¹dze i przejête przez zak³ad energetyczny. 

Ostatnio taki spór przed S¹dem Najwy¿szym
wygra³a Kolej Jaworzyna Krynica SA. S¹d Naj-
wy¿szy stwierdzi³, ¿e obie strony powinny po rów-
no partycypowaæ w kosztach wybudowania przy-
³¹cza. Przy³¹cze jednak jest w³asnoœci¹ zak³adu
energetycznego. Jak to rozstrzygniêcie ma siê do
indywidualnych inwestorów? 

Nie widzê obecnie mo¿liwoœci wykorzysta-

nia tego orzeczenia w praktyce, chyba ¿e ktoœ

ma czas i mo¿liwoœci finansowe, aby „ci¹gn¹æ”

sprawê przez wszystkie instancje, a¿ do S¹du

Najwy¿szego. Ponadto zauwa¿am spore ró¿nice

w stanie faktycznym i stanie prawnym Kolei Ja-

worzyna Krynica SA, a inwestora „jednoro-

dzinnego” wykonuj¹cego przy³¹cze. Nie ma

gwarancji uzyskania podobnego orzeczenia.

2Czy bêd¹c w³aœcicielem starego domu, do
którego doprowadzone s¹ pr¹d, woda (z licz-

nikami) i podpisana jest umowa o warunkach po-
boru mediów, a jednoczeœnie buduj¹c nowy dom
obok na tej samej dzia³ce, nale¿y wystêpowaæ o
nowe warunki techniczne, czy mo¿na skorzystaæ z
istniej¹cych przy³¹czy, zg³aszaj¹c fakt w odpo-
wiednim urzêdzie?

Trzeba znaleŸæ elektryka z uprawnieniami,

który sprawdzi, czy moc doprowadzona do sta-

rego budynku jest wystarczaj¹ca tak¿e dla no-

wego. Je¿eli jest wystarczaj¹ca, nie trzeba pod-

pisywaæ nowej umowy. Przewód od starego bu-

dynku do nowego mo¿e zostaæ poprowadzony

w ziemi. Wszystkie czynnoœci musi wykonaæ

elektryk z uprawnieniami, a wkopany przewód

trzeba zaznaczyæ na mapie geodezyjnej.

3Czy warto mieæ dwie taryfy energetyczne? 
Jakie czekaj¹ mnie op³aty zwi¹zane z instala-

cj¹ licznika dwutaryfowego?
Korzystanie z energii elektrycznej

w dwóch taryfach bêdzie op³acalne, gdy co naj-

mniej 50% zu¿ycia przypadnie na tzw. tanie go-

dziny. Warto bowiem zauwa¿yæ, ¿e maj¹c licz-

nik dwutaryfowy p³acimy mniej za taryfê noc-

n¹, ale te¿ za zu¿ycie dzienne p³acimy nieco

wiêcej ni¿ dla licznika jednotaryfowego.

Przeliczaj¹c ceny za kilowat warto

uwzglêdniæ, ¿e za licznik dwutaryfowy zap³aci-

my wiêksz¹ op³atê sta³¹. Do kosztów trzeba te¿

dodaæ jednorazow¹ op³atê za wymianê licznika

(ok. 50 z³). Zak³ad energetyczny poleca te¿ w³a-

œcicielowi dzia³ki na w³asny koszt przystosowaæ

miejsce pod licznik z zegarem. Koszt takiej

przeróbki wynosi kilkaset z³otych (w przypad-

ku wymiany skrzynki).

Zak³ady energetyczne nie zawsze informu-

j¹, ¿e skrzynka nie musi byæ wymieniana, o ile

poprosimy o licznik z zegarem montowanym na

dole. W takich przypadkach standardowa

skrzynka wystarcza do zamontowania licznika

dwutaryfowego.

Aby jak najczêœciej korzystaæ z taniej taryfy,

np. pralkê mo¿na w³¹czyæ po godz. 22. Z na-

grzewaniem wody jest jeszcze ³atwiej – wystar-

czy zamontowaæ zegar, który bêdzie w³¹cza³ ter-

mê w okreœlonych godzinach.
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