Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Informacja o dostępnych mocach
przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych
przyłączanych do sieci elektroenergetycznej
Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A. o napięciu
znamionowym powyżej 1 kV.
(stan na 30.09.2019 r.)

Opracował: Wydział Sprzedaży w ECZG

Informacja o dostępnych mocach przyłączeniowych dla źródeł wytwórczych w sieci Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A.

1. Wstęp
Niniejsza informacja stanowi wypełnienie obowiązku prawnego art. 7 ust. 8l Ustawy Prawo
energetyczne „przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
energii elektrycznej jest obowiązane sporządzić informację dotyczącą: wartości łącznej
dostępnej mocy przyłączeniowej dla źródeł, a także planowanych zmian tych wartości
w okresie kolejnych 5 lat od dnia ich publikacji, dla całej sieci przedsiębiorstwa o napięciu
znamionowym powyżej 1 kV z podziałem na stacje elektroenergetyczne lub ich grupy
wchodzące w skład sieci o napięciu znamionowym 110 kV i wyższym”. Zgodnie z powyższym
artykułem Ustawy Prawo energetyczne informacja jest aktualizowana raz na kwartał a łączna
moc przyłączeniowa jest pomniejszona o moc wynikającą z wydanych i ważnych warunków
przyłączenia źródeł do sieci Elektrociepłowni. Z uwagi na brak możliwości dokładnego
odwzorowania wpływu generacji przyłączonej lub planowanej do przyłączenia
a w szczególności generacji niestabilnej i spoza obszaru Spółki, wyznaczone wartości
dostępnych mocy przyłączeniowych należy traktować jako wartości szacunkowe. W związku
z powyższym w każdym przypadku przyłączania źródła, realizując art. 7 ust. 8e Ustawy Prawo
energetyczne, OSD, niezależnie od napięcia przyłączenia sporządza ekspertyzę przyłączanej
jednostki wytwórczej. Wykonana ekspertyza, z uwzględnieniem Planu rozwoju określającego
publiczno-prawny obowiązek przyłączania źródła, w przypadku braku możliwości
przyłączenia, wskazuje jakie zmiany należy wykonać w sieci w celu uzyskania możliwości
przyłączenia danego źródła i umożliwia podjęcia decyzji wytwórcy o realizacji przyłączenia
zgodnie z art. 7 ust. 9 Ustawy Prawo energetyczne.
2. Tabela: Wartości łącznej dostępnej mocy przyłączeniowej [MW] dla źródeł przyłączanych
do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV na obszarze
Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.
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