Warszawa, 8 sierpnia 2018

Komunikat Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 62/2018
w sprawie przypadającego na dzień 7 września 2018 r. terminu realizacji obowiązków
przedsiębiorstw energetycznych, wynikających z rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388
z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący
przyłączenia odbioru (NC DCC), weszło w życie w dniu 7 września 2016 r. i określa wymogi techniczne
dotyczące przyłączania do sieci elektroenergetycznej:
 instalacji odbiorczych przyłączonych do systemu przesyłowego,
 instalacji dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego,
 systemów dystrybucyjnych, w tym zamkniętych systemów dystrybucyjnych,
 jednostek odbiorczych wykorzystywanych przez instalację odbiorczą lub zamknięty system
dystrybucyjny do świadczenia usług regulacji zapotrzebowania na rzecz właściwych operatorów
systemów i właściwych OSP.
Postanowienia rozporządzenia 2016/1388 (NC DCC) dotyczą nowych instalacji lub systemów, ale
w niektórych przypadkach mogą mieć zastosowanie także do istniejących instalacji, systemów, jeśli
przykładowo zostały one zmodyfikowane w takim stopniu, że muszą zostać zmienione umowy
przyłączeniowe.
Zgodnie z zapisami NC DCC, na potrzeby stosowania tego kodeksu daną instalację, jednostkę lub system,
uznaje się za istniejący, jeżeli:
 był on przyłączony do sieci w dniu wejścia w życie NC DCC; lub
 właściciel instalacji odbiorczej lub operator zawarł w terminie do dwóch lat od wejścia w życie
NC DCC – tj. do 7 września 2018 r. ostateczną i wiążącą umowę zakupu głównego urządzenia
odbiorczego. W tym przypadku właściciel instalacji odbiorczej musi powiadomić o zawarciu
umowy właściwego operatora systemu i właściwego OSP w terminie 30 miesięcy od wejścia
w życie rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 – tj. do 7 marca 2019 r.
Zapisy NC DCC będą zatem stosowane do instalacji i systemów odbiorczych, które nie były przyłączone
do sieci w dniu wejścia w życie NC DCC, o ile ich właściciel nie zawrze wiążącej umowy zakupu głównego
urządzenia odbiorczego w terminie do 7 września 2018 r. i/lub nie powiadomi o jej zawarciu właściwego
operatora systemu i OSP w terminie do 7 marca 2019 r.
Ponadto Prezes URE przypomina, że z dniem 7 września 2018 r. upływa termin wyznaczony operatorom
systemów elektroenergetycznych na przedstawienie do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki wymogów ogólnego stosowania w zakresie przyłączenia do sieci instalacji, systemów
i jednostek odbiorczych (art. 6 ust. 4 rozporządzenia 2016/1388).

Stosowne pismo informujące, którego treść stanowi załącznik do niniejszego komunikatu, zostanie
skierowane do wszystkich operatorów systemów elektroenergetycznych.

