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Z 

Podział modułów wytwarzania energii na typy ze względu na 

moc maksymalną 

TYP 
Zakres mocy maksymalnej modułu 

wytwarzania energii (P) 
Wartość napięcia (U)                  

w punkcie przyłączenia 

A 0,8 kW ≤ P < 200 kW  U < 110 kV 

B 200 kW ≤ P < 10 000 kW U < 110 kV 

C 10 000 kW ≤ P < 75 000 kW U < 110 kV 

D 
P ≥75 000 kW U < 110 kV 

P > 0 kW U ≥ 110 kV 

Powyższe progi mocy zostały zatwierdzone przez Prezesa URE. 

Kraje członkowskie miały możliwość zmiany progów mocy określonych w NC RfG i Polska z tej możliwości 

skorzystała. 

Definicja mocy maksymalnej zgodnie z NC RfG: 
„moc maksymalna” („Pmax”) oznacza maksymalną wartość mocy czynnej, którą moduł wytwarzania 

energii jest w stanie generować w sposób ciągły, pomniejszoną o każde zapotrzebowanie związane 

wyłącznie z pracą tego modułu wytwarzania energii i niewprowadzane do sieci, jak określono w umowie 

przyłączeniowej lub jak uzgodnili właściwy operator systemu i właściciel zakładu wytwarzania energii. 
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Artykuły Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 
ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia 
jednostek wytwórczych do sieci (potocznie NC RfG) dotyczące pozwoleń na 
użytkowanie: 

Dla modułów wytwarzania energii typu B, C  

Art. 31 i Art. 32 

 

Z 

Pozwolenie na użytkowanie dla modułów typu B,C  

B 200 kW - 10 MW poniżej 110 kV 

C 10 MW - 75 MW poniżej 110 kV 

Typ modułu wytwarzania energii: 



Proces uzyskania ostatecznego pozwolenia  

na użytkowanie – typ B, C 

B 200 kW - 10 MW poniżej 110 kV 

C 10 MW - 75 MW poniżej 110 kV 

Zawarcie 
umowy 

przyłącze
niowej 

Ostateczne 
pozwolenie na 
użytkowanie 

składane przez 
Właściwego 
Operatora 
Systemu 

Podanie 
napięcia 

Praca 
modułu  

wytwarza
nia 

energii  

Dokument 
PGMD – 
składany 

przez 
Właściciela 

zakładu 
wytwarzania 

energii 
Testy 

Umowa 
dystrybucyjna 

terminowa 
Umowa 

dystrybucyjna 
bezterminowa 



5 

Dokument modułu wytwarzania energii - PGMD 
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Ostateczne pozwolenie na użytkowanie – typ B lub C 
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