
 

 

 
 

 
WNIOSEK O WYDANIE  POZWOLENIA NA PODANIE NAPIĘCIA  

EON 
dla modułu parku energii z podłączeniem prądu stałego (PPM DC) 

 
Dane dotyczące WNIOSKODAWCY 
Informacje dotyczące Umowy o przyłączenie i warunków przyłączenia 
Informacje techniczne dotyczące PPM DC oraz miejsca jego przyłączenia do sieci 
Dokumenty związane z WNIOSKIEM 

 
Załącznik 1  Oświadczenia o gotowości do przyjęcia napięcia - zgodnie ze wzorem OSD/OSP określonym 

w Umowie o przyłączenie. 

 

Załącznik 2 Oświadczenie potwierdzające posiadanie tytułów prawnych do dysponowania 
nieruchomościami na których zlokalizowany jest PPM DC - zgodnie ze wzorem OSD/OSP 
określonym w Umowie o przyłączenie. 

 

Załącznik 3 Schemat jednokreskowy przyłączanego PPM DC  
i wchodzących w jego skład zasadniczych urządzeń, z podaniem 
ich podstawowych parametrów technicznych. 

 

Załącznik 4  Opis wymiany informacji pomiędzy przyłączanym PPM DC, a siecią przesyłową/dystrybucyjną 
ze schematem zasadniczym funkcjonalnym organizacji wymiany informacji oraz listą 
sygnałów. 

 

Załącznik 5 Opis funkcjonalny systemu telekomunikacji w przyłączanym PPM DC wraz ze schematem 
powiązań z systemem telekomunikacji OSP/OSD i realizowanymi funkcjami. 

 

Załącznik 6 Opis podstawowych układów EAZ przyłączanego PPM DC wraz z podaniem podstawowych 
funkcjonalności i zasad ich współdziałania z układami EAZ po stronie sieci 
przesyłowej/dystrybucyjnej wraz ze schematem funkcjonalnym współpracy układów EAZ 
pomiędzy przyłączanym modułem wytwarzania energii, a siecią przesyłową/dystrybucyjną. 

 

Załącznik 7 Wykaz uzgodnionych z OSP/OSD nastawień podstawowych układów  
i urządzeń EAZ, AO oraz ARNE. 

 

Załącznik 8 Opis zainstalowanych systemów pomiarowych i układów pomiarowo - rozliczeniowych wraz z 
ich zasadniczymi schematami i opisem podstawowych parametrów urządzeń wchodzących w 
ich skład. 

 

Załącznik 9 Kopie protokołów z wyłączeniem tych, które zostały przekazane OSD/OSP podczas procedury 
przyłączeniowej: 

• odbiorów częściowych oraz kopie protokołów odbiorów robót ulegających zakryciu lub 
zanikających; 

• odbiorów wymagane na terenie wykonywania robót, prób fabrycznych, świadectwa 
wzorcowania przyrządów pomiarowych, itp.; 

• pomontażowych badań i prób odbiorczych w tym również urządzeń automatyki 
zabezpieczeniowej, urządzeń łączności oraz telemechaniki, wykonywanych przez osoby 
o odpowiednich kwalifikacjach, przed przyłączeniem do sieci. 



 

 

 
 

Załącznik 10 Uzgodnione i zatwierdzone wymagane dokumenty, w tym: 

• Instrukcja  Współpracy Ruchowej w stacji ………………; 

• Program łączeniowy do podania napięcia oraz dla wykonania badań odbiorczych. 

 

Załącznik 11 Zakres prób i testów wraz z proponowanym harmonogramem oraz warunki ich 
przeprowadzenia w fazie przeprowadzania prób napięciowych  
i obciążeniowych potrzeb własnych. 

Załącznik 12 Oświadczenie o zasadach przetwarzania danych osobowych 

Załącznik 13 
Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie 
przedmiotowego wniosku 

  

 

 
  
 

 

 


