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Do korzystania 

z energii elektrycz-

nej, zarówno 

w czasie budowy, 

jak i w gotowym 

domu, potrzebne 

jest przy cze

cz ce dom z sieci

energetyczn .

Co trzeba wiedzie ,

by bez k opotów 

przebrn  przez 

procedury zwi zane 

z jego budow ?

Jaros aw Antkiewicz

Pomi dzy

sieci
i domem
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RAPORT ELEK TRYCZNO  I  O WIETLENIE

Przy cze to stosunkowo krótki odcinek linii, cz cy sie  rozdziel-

cz  niskiego napi cia z instalacj  domow . Ko cowym elementem 

przy cza jest z cze, czyli skrzynka z bezpiecznikami i ewentual-

nie innym osprz tem zabezpieczaj cym. Zwykle wewn trz skrzynki 

umieszcza si  tak e licznik energii elektrycznej. 

Elementy umieszczone w z czu s  zaplombowane i wraz z przy-

czem stanowi  w asno  operatora sieci elektroenergetycznej. On 

te  jest odpowiedzialny za ich sprawne dzia anie. Nasza jest dopiero 

cz  instalacji znajduj ca si  za licznikiem. 

Kolejnym po z czu elementem przy cza jest rozdzielnica, czy-

li tablica rozdzielcza, do której przy czone s  obwody zasilaj ce 

wszystkie odbiorniki pr du. 

Zanim wyst pimy do zak adu energetycznego z wnioskiem o bu-

dow  przy cza, musimy ustali  jego podstawowe parametry. 

Wybór przy cza 
Napowietrzne czy kablowe? Sie  elektroenergetyczna mo e by

napowietrzna – przewody s  wówczas zawieszone na s upach, 

lub kablowa – przewody (zwane wówczas kablami) s  zakopane 

w ziemi. 

Je li linia jest:

napowietrzna, to przy cze mo e by  wykonane jako napowietrz-

ne lub jako kablowe, 

kablowa, to wykonuje si  tylko przy cza kablowe. 

Przy cze napowietrzne Przy cze kablowe z linii napowietrznej Przy cze kablowe z linii kablowej
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Cho  linie napowietrzne wci  dominuj  na obszarach pozamiej-

skich, to nawet tam w ostatnich latach coraz cz ciej wykonuje si  przy-

cza kablowe. O rodzaju przy cza ostatecznie decyduje firma b d ca 

operatorem sieci. Wykonanie linii napowietrznych jest ta sze, jednak 

s  one bardziej nara one 

na uszkodzenia (burze, wi-

chury, nieg). Ponadto nieco 

k opotów mo e przysporzy

wymóg zachowania mini-

malnych odleg o ci pomi -

dzy przewodami przy cza 

a otworami okiennymi, bal-

konem czy kominem. Z tych 

wzgl dów, je li mamy mo -

liwo  wyboru, lepiej zdecy-

dowa  si  na przy cze ka-

blowe. Gdy trasa przy cza 

przebiega przez cudz  dzia k , musimy si  jednak upewni , czy jej w a-

ciciel zgodzi si  na to, by prace z tym zwi zane zosta y na jego terenie. 

Tymczasowe czy docelowe? Przy cze mo e by  tymczasowe, prze-

widziane do u ytkowania tylko w czasie budowy i dlatego nazy-

wane przy czem budowlanym (tzw. prowizorka), lub docelowe, 

z którego b dziemy korzysta  równie  w gotowym domu. Rodzaj 

przy cza musimy okre li  we wniosku o warunki przy czenia. 

Je li wybierzemy przy cze:

docelowe – zostaniemy przypisani do V grupy odbiorców,

tymczasowe – do grupy VI.

Stosownie do tego nale y wybra  formularz wniosku. 

Przy cze kablowe najcz ciej mo na wykona  jako docelowe, 

umieszczaj c skrzynk  z cza w linii ogrodzenia. Do przy cze na-

powietrzne wykonuje si  zwykle tymczasowe z cze na s upie. 

Uwaga! Zmiana rodzaju przy cza z budowlanego (tymczasowego) na 

docelowe wymaga z o enia nowego wniosku i podpisania nowej umo-

wy, a to oznacza dodatkowe formalno ci i op aty. Za pr d z przy cza

tymczasowego p aci si  ponadto wed ug mniej korzystnej taryfy. 

Jedno– czy trójfazowe? Przy cza jednofazowe stosuje si  obecnie tyl-

ko w niewielkich domach rekreacyjnych, a w domach jednorodzin-

nych najcz ciej wykonuje si  przy cza trójfazowe, czyli „si owe”. S

wprawdzie nieco dro sze, ale pozwalaj  rozdzieli  zasilanie obwodów 

w domu pomi dzy poszczególne fazy, co zwi ksza niezawodno  in-

stalacji. Zasilania trójfazowego wymagaj  ponadto urz dzenia domowe 

du ej mocy np. kuchnie elektryczne, a tak e sprz t u ywany na budo-

wie (np. betoniarka, spawarka). 

Decyzja o wyborze rodzaju zasilania jest wa na, bo przy cze trójfa-

zowe musi by  wykonane przewodem o wi kszej liczbie y  ni  przy-

cze jednofazowe i wymaga zamontowania w z czu innego licznika 

zu ycia energii. 

Zapotrzebowanie na moc 
Zapotrzebowanie przeci tnego domu jed-

norodzinnego na moc wynosi 9–10 ki-

lowatów (kW). Aby obliczy  rzeczywi-

ste zapotrzebowanie na moc, trzeba 

uwzgl dni   wszystkie urz dzenia elek-

tryczne, jakie maj  by  zainstalowane 

w domu. Najwi kszy chwilowy pobór pr -

Przy czenie do sieci energetycznej wymaga za atwienia pewnych 

formalno ci. Nieuniknione s  wydatki, a niekiedy trzeba te  wykaza

sporo determinacji. Pierwszym krokiem jest ustalenie, w a ciwego dla 

lokalizacji naszej dzia ki zak adu energetycznego, czyli firmy zajmuj cej 

si  dystrybucj  energii (tzw. operatora systemu dystrybucyjnego). 

Drugi krokiem jest z o enie wniosku o podanie warunków przy -

czenia. Mo na go wys a  poczt , z o y  osobi cie lub powierzy  to 

zadanie upowa nionej osobie. W praktyce lepiej jednak nie robi  tego 

za po rednictwem poczty, bo wystarczy drobny b d w formularzu, by 

wniosek zosta  do nas odes any. Ponadto w razie w tpliwo ci mo e-

my liczy  na pomoc osób przyjmuj cych wnioski, a gdy si  wype nia 

wniosek samemu, nietrudno o pomy k . Tym bardziej e nie ma jed-

nego wzoru wniosku obowi zuj cego w ca ym kraju, w ró nych za-

k adach energetycznych wymagany mo e by  te  nieco inny zestaw 

za czników, cho  wsz dzie konieczny b dzie dokument potwierdza-

j cy tytu  prawny do nieruchomo ci, np. akt w asno ci dzia ki oraz 

plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, okre laj cy po o enie budynku 

wzgl dem istniej cej sieci oraz s siednich zabudowa .

W ci gu 14 dni powinni my otrzyma  decyzj  okre laj c  warunki 

przy czenia. Zak ad energetyczny bardzo cz sto przedstawia wów-

czas projekt umowy o przy czenie, zawieraj cej przewidywane wy-

soko ci op at za przy czenie, terminy realizacji poszczególnych jej 

punktów itp. informacje.

Podpisanie umowy nie oznacza wcale, e rych o b dziemy mie  pr d

na dzia ce. Czas oczekiwania na przygotowanie dokumentacji technicz-

nej oraz wykonanie przy cza wynosi zazwyczaj pó  roku, cho  bywa 

te , e trwa to znacznie d u ej. Dlatego lepiej co pewien czas przypo-

mina  o sobie pracownikom zak adu energetycznego, by nasza spra-

wa nie zosta a zapomniana.

Formalno ci

Przy cze napowietrzne. Na rysunku podano odleg o ci od miejsc, gdzie 

przewody mog yby zosta  przypadkowo dotkni te lub zerwane

 Dodatkowe gniazdo trójfazowe warto 

za o y  np. w gara u. Mo e by  niezb d-

ne dla sprz tu budowlanego i elektro-

narz dzi

Je li dysponujemy tylko prowizorycznym 

przy czem budowlanym, to po zako czeniu 

budowy b dziemy musieli powtórzy  ca

procedur  zwi zan  z przy czeniem do sieci
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du powoduj  przep ywowe 

ogrzewacze wody oraz inne 

urz dzenia grzewcze (ko-

cio  elektryczny, grzejni-

ki cienne lub ogrzewanie 

pod ogowe). Drobne sprz ty

gospodarstwa domowego, 

komputery, zestawy kina 

domowego maj  zwykle moc 

od kilkudziesi ciu do kilkuset 

watów. Moc urz dze  jest zawsze 

podawana na tabliczkach znamio-

nowych, mo na te  j  sprawdzi  w kata-

logach producentów. 

Urz dzenia domowe nie pracuj  nigdy 

wszystkie równocze nie, a wi c nie nale y

niepotrzebnie zawy a  mocy umownej wpi-

sanej do wniosku, bo od tego zale y te  wy-

soko  op at za przy czenie. Gdy nie mamy 

w domu urz dze  grzewczych (kocio  elek-

tryczny, ogrzewacze wody, kuchnia), zwy-

kle wystarcza moc o po ow  mniejsza ni  wy-

nikaj ca ze zsumowania mocy jednostkowej 

wszystkich sprz tów. Tak e ogrzewacze po-

jemno ciowe, piece akumulacyjne i ogrzewa-

nie pod ogowe pracuj  zwykle w godzinach 

nocnych (przy rozliczaniu dwustrefo-

wym), gdy z innych urz -

dze  nie korzystamy. Je li

jednak wi kszo  po-

boru pr du to zasilanie 

ogrzewaczy przep ywo-

wych, to trzeba si  liczy

z tym, e b dziemy fak-

tycznie potrzebowa  du ej mocy, 

gdy kto  z domowników gotu-

je lub zmywa, a kto  inny bierz 

prysznic w azience. Z uzyska-

niem du ego przydzia u mocy 

bywaj  problemy. W Polsce stan 

techniczny sieci cz sto jest bar-

dzo z y i linie przesy owe pracuj

na granicy wydolno ci. W ca ym 

kraju linie cz sto s  stare i tak 

naprawd  wymagaj  wymiany. 

Pesymi ci w ród elektryków mówi

nawet o konieczno ci ponownej elektry-

fikacji polskiej wsi.

Uwaga! Je li wykonujemy przy cze, któ-

re pos u y pó niej jako docelowe, ale za 

pr d jeste my rozliczani wg taryfy bu-

dowlanej, to najlepiej dostosowa  je do 

poboru wi kszej mocy w przysz o ci, 

ale na razie zawrze  umow  na dostar-

czenie mniejszej (np. 5 kW). Wszystko 

dlatego, e w taryfie budowlanej op aty sta e

s  bardzo wysokie i zale  od mocy zadekla-

rowanej w umowie. Musimy je przy tym po-

nosi  nawet w okresach przestoju na budowie, 

gdy z pr du faktycznie nie korzystamy. Po za-

ko czeniu umowy wyst pujemy oczywi cie 

o zwi kszenie przydzia u mocy.

Sposoby rozliczania za 
energi
W gospodarstwach domowych najpopular-

niejsze s  dwie taryfy:

jednostrefowa, w której ceny energii s  sta-

e przez ca  dob ;

dwustrefowa, w której cena energii jest 

ni sza w godzinach nocnych (najcz ciej od 

22.00 do 6.00 rano) oraz w rodku dnia (zwy-

kle od 13.00 do 15.00), w pozosta ych okre-

sach energia jest nieco dro sza ni  w taryfie 

jednostrefowej.

Taryfa dwustrefowa jest op acalna, gdy dom 

ma by  ogrzewany piecami akumulacyjny-

mi lub gdy jest w nim  elektryczne ogrzewanie 

pod ogowe z grub  warstw  wylewki akumu-

luj cej ciep o lub te  gdy do przygotowa-

nia ciep ej wody u ytkowej ma s u y  du y

ogrzewacz pojemno ciowy.

Niektórzy dostawcy pr du stosuj  tak-

e taryfy, w których ta sza jest np. ener-

gia zu ywana w weekendy. Warto to 

sprawdza , bo mo e si  okaza , e ja-

ka  mniej typowa taryfa najlepiej odpo-

wiada naszym potrzebom, zw aszcza 

e o ile do operatora sieci jeste my przy-

pisani ze wzgl du na lokalizacj  dzia -

ki, to zgodnie z obowi zuj cym prawem 

sami mo emy wybra  dostawc  energii.

Na internetowych stronach dostawców 

energii cz sto dost pne s  kalkulatory, umo -

liwiaj ce oszacowanie kosztów zu ycia ener-

gii wed ug ró nych taryf. 

Wykonanie przy cza
Kiedy ju  ustalimy, jakie musz  by  parame-

try przy cza i za atwimy formalno ci, pozo-

staje jeszcze jego wykonanie. Zwykle zada-

nie to najwygodniej powierzy  pracownikom 

zak adu energetycznego lub wspó pracuj cej 

z nim lokalnej firmy, którzy zrobi  te  pomia-

ry niezb dne do odbioru technicznego przy-

cza i uruchomienia zasilania. W takiej sy-

tuacji wspó praca pomi dzy wykonawcami 

przy cza a zak adem energetycznym prze-

biega najsprawniej. Obie strony si  doskona-

le znaj , ponadto, szczególnie w ma ych miej-

scowo ciach, elektrycy niech tnie patrz  na 

kolegów po fachu spoza „rejonu”.  

 Nawet najmniejszy prze-

p ywowy ogrzewacz wody 

pobiera chwilowo pr d

o mocy 3,5–5 kW

przep ywowy ogrzewacz wody  4–24 kW 

(zale nie od wydajno ci)

pojemno ciowy podgrzewacz 

wody 1,5–2,5 kW

p yta kuchni elektrycznej  8–10 kW

piekarnik elektryczny  2–2,5 kW

czajnik elektryczny  2 kW

pralka automatyczna  2 kW

zmywarka  1–1,5 kW

odkurzacz  1,5 kW

urz dzenie hydroforowe  0,8–1,5 kW

grzejnik elektryczny  1–2 kW

Typowa moc 
domowych urz dze :

Op aty za wykonanie przy cza s  ró ne w ró -

nych regionach. W zwi zku z tym podane obli-

czenia s  tylko przyk adowe. Dok adne warunki 

i stawki trzeba sprawdzi  w taryfie lokalnego 

zak adu energetycznego. 

Zawsze ponoszona jest op ata za ka dy kW 

mocy, która ma by  dostarczana przy czem. 

Stawka jest przy tym nieco wy sza za przy -

cze kablowe ni  napowietrzne. 

Je li przy cze jest przy tym d u sze ni  typowe 

(zwykle powy ej 200 m), to p acimy ponadto za 

ka dy dodatkowy metr przy cza.

Przyk ad. Potrzebne nam jest przy cze o d u-

go ci 240 m. Zasilana b dzie instalacja w domu 

jednorodzinnym, przewidywana moc to 9 kW. 

Przy cze ma by  wykonane jako kablowe.

Op ata podstawowa: 

163 z  za 1 kW mocy umownej

163 z /kW x 9 kW = 1467 z

Ponadto przy cze jest o 40 m d u sze ni  stan-

dardowe (240 - 200 = 40), ponosimy wi c do-

datkow  op at :

45,75 z  za ka dy dodatkowy metr przy cza

45,75 z  x 40 m = 1830 z

cznie daje to 3297 z .

Jak wida , wi ksza cz  op at wynika z ko-

nieczno ci wykonania przy cza o nietypo-

wej d ugo ci.

Koszt przy cza 

 Nowoczesne liczniki po-

zwalaj  nawet na zdalne od-

czytanie ich stanu

Skrzynia z cza – punkt rozdzia u pomi dzy przy czem, 

nale cym do w a ciciela sieci, a instalacj  domow .

Umieszczona w linii ogrodzenia, u atwia pracownikom 

zak adu energetycznego jej dozór i konserwacj
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