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Adres do korespondencji:  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 
1) Departament Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła
2) Departament Źródeł Odnawialnych
3) Departament Prawny i Rozstrzygania Sporów

Al. Jerozolimskie 181
02-222 Warszawa

Zawiadomienie o utrudnieniach w procesie przyłączenia źródeł OZE do sieci 
OSD w trybie ustawy o petycjach 

Działając w imieniu .................. z siedzibą w ........, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, pod numerem KRS ............ (dalej „.........”), niniejszym na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 oraz art. 
4 Ustawy o Petycjach1 wnoszę o podjęcie przez Państwa działania, celem umożliwienia ....... 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej ENEA Operator 
Sp. z o.o. (dalej „Operator”) obiektu będącego instalacją odnawialnego źródła energii elektrownia 
fotowoltaiczna „..........”.   

Wierzymy, że przeprowadzenie rozmów z Operatorem przy wsparciu i zaangażowaniu Prezesa URE 
przyczyni się na prawidłowej regulacji działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz racjonalizacji 
podejścia do przyłączania instalacji OZE do systemów elektroenergetycznych w Polsce, 
z uwzględnieniem potrzeb w zakresie zwiększania udziału energii odnawialnej w generacji oraz zużyciu 
końcowym energii ogółem i zobowiązań międzynarodowych naszego kraju. 

OSNOWA PETYCJI 

1. .......... uzyskała warunkami przyłączenia elektrowni ......... do sieci Operatora znak: ...../2020 z ....... 
2021 r. (dalej „Warunki”). Do Warunków dołączony był projekt umowy o przyłączenie 
elektrowni ...........do sieci Operatora.

2. ...... października 2021 r. .......... skierowała do Operatora pismo zawierające oświadczenie ........
o zawarciu umowy o przyłączenie do sieci elektrowni fotowoltaicznej „..........." (dalej „Obiekt”),
nr ......../2020 (dalej „Umowa o Przyłączenie”) (dalej „Pismo z .....10.2021 r.”). W odpowiedzi na 
przekazane pismo ......... oczekiwała wykonania przez Operatora ustawowego obowiązku zawarcia 
ze ........ Umowy o Przyłączenie. Operator był zobowiązany wykonać ten obowiązek niezwłocznie po 
otrzymaniu oświadczenia o zawarciu umowy, co do dziś nie nastąpiło.

Dowody: 
- Pismo z .......10.2021 r. wraz z Umową o Przyłączenie (Załącznik nr2). 

3. .... stycznia 2022 r. ........otrzymała pismo Operatora datowane na ....grudnia 2021 r., znak: 
WE..................... (dalej „Pismo OSD”), w którym, w nawiązaniu do oświadczenia

o zawarciu umowy, Operator złożył ofertę zmiany Warunków oraz ofertę zmiany treści Umowy
o Przyłączenie, powołując się na „konieczność doprecyzowania treści warunków przyłączenia oraz

1 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach; Dz. U. z 2018 r. poz. 870 („Ustawa o Petycjach”). 
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umowy o przyłączenie do sieci, w szczególności w zakresie spełnienia przez Klienta warunków 
formalnoprawnych przyłączenia do sieci oraz danych lokalizacyjnych obiektu”. 

Dowód: 
- Pismo OSD (Załącznik nr 3). 

4. .......... w piśmie z .... stycznia 2022 r. (dalej „Pismo z ....01.2022 r.”) nie wyraziła zgody na 
zaproponowane przez Operatora zmiany treści Warunków oraz Umowy o Przyłączenie, a ponadto 
poczytuje je za działania, które prowadzą do przewlekłości i opóźnienia w wykonaniu ustawowego 
obowiązku spoczywającego na Operatorze (art. 7 ust. 8i Prawa Energetycznego2), a także 
obowiązku zawarcia Umowy o Przyłączenie na żądanie ........., wynikającego wprost z ważnych i 
obowiązujących Warunków.

Dowód: 
- Pismo z 28.01.2022 r. (Załącznik nr 4). 

5. ............ złożyła dla Obiektu zwycięską ofertę nr ........ w Aukcji Zwykłej Nr .........2021 na sprzedaż 
energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, przeprowadzonej w dniu 9 grudnia 2021 r., na 
podstawie ogłoszenia o aukcji z dnia 21 grudnia 2021 r. Wskazane wyżej zachowanie Operatora 
jest więc tym bardziej niekorzystne dla ........ albowiem ciążą na niej jako na zwycięzcy aukcji 
określone obowiązki (m.in. art. 79 ust. 3 pkt. 8 lit. a Ustawy OZE3), ale także szczególne 
uprawienia (m.in. art. 81 ust. 10 i 10a Ustawy OZE), pozwalające jej wymagać od Operatora 
dostosowania harmonogramu przyłączenia. Aktualna postawa Operatora nie pozwala więc ........ w 
pełni skorzystać z uprawnień gwarantowanych przez obowiązujące regulacje.

Dowód: 
- Okoliczności znane Prezesowi URE z urzędu. 

6. Mając na uwadze fakty wskazane powyżej, .......... pragnie podkreślić, iż niniejsze pismo nie 
stanowi wniosku strony o rozstrzygnięcie sprawy spornej zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa 
Energetycznego. Podstawą niniejszego pisma jest wskazana na wstępie Ustawa o Petycjach. 
Niniejsza prośba o interwencję, skierowana do organu władzy publicznej jakim jest Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki (dalej „Prezes URE” lub „Organ”), jest konsekwencją woli ......... do 
rozwiązania wskazanej sprawy w sposób polubowny. ............ ma tym samym nadzieję na 
rozwiązanie wskazanego problemu bez konieczności poddawania pod rozstrzygnięcie 
ewentualnego sporu Prezesowi URE w trybie wskazanego wcześniej art. 8 ust. 1 Prawa 
Energetycznego.

7. Wobec powyższego, proponujemy Państwu uzgodnienie dogodnego terminu w celu
zorganizowania spotkania wielostronnego, w którym udział wziąłby również Operator.
Wierzymy, że obecność Organu w celu rozwiązania opisanego powyżej problemu, zdecydowanie
ułatwi stronom osiągnięcie porozumienia w sprawie.

8. Obecne wstrzymywanie się Operatora z wykonaniem ustawowego obowiązku zawarcie Umowy
o Przyłączenie pod pretekstem żądania uciążliwych zmian w Warunkach i Umowie godzi nie tylko
w interes prywatny ........, ale również w interes publiczny w zakresie dostępu odbiorców w 
gospodarstwach domowych oraz odbiorców instytucjonalnych do energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych i po jak najkorzystniejszej cenie. Występowanie przez ........ z niniejszym pismem jest 
więc uzasadnione, szczególnie biorąc pod uwagę brzmienie art. 2 ust. 3 Ustawy o Petycjach, 
zgodnie z którym: „przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności […] podjęcia 
rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia 
zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, 
mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji”.

2 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne; Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm. („Prawo 
Energetyczne”). 
3 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii; Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. 
zm. („Ustawa OZE”). 



 

W związku z okolicznościami przedstawionymi powyżej, będziemy wdzięczni za pozytywne rozpatrzenie 
niniejszej petycji oraz udzielenie wskazanej pomocy poprzez odpowiednią interwencję.  

W imieniu Składającego Petycję: 

________________________ 
 i 

Załączniki: 

1. Pismo z .....10.2021 r. wraz z podpisaną Umową o Przyłączenie,
2. Pismo OSD,
3. Pismo z ......01.2022 r.
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