
 

 

 

 
WNIOSEK O WYDANIE  OSTATECZNEGO POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE  

FON 

dla systemu wysokiego napięcia 
prądu stałego (HVDC) 

 
Dane dotyczące WNIOSKODAWCY 

 
Informacje dotyczące systemu HVDC oraz miejsca jego przyłączenia do sieci 
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do złożenia Wniosku 

 

 

 
Załącznik 1  Szczegółowe poświadczenie zgodności, zgodnie ze wzorem OSP/OSD określonym w umowie 

o przyłączenie;  

 

Załącznik 2 Informację o dopuszczalnych gradientach zmian mocy czynnej; 

 

Załącznik 3 Zaktualizowany formularz z danymi wymaganymi do zbudowania modeli symulacyjnych 
z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów; 

 

Załącznik 4 Zaktualizowane analizy przedstawiające oczekiwane osiągi w stanie ustalonym i osiągi 
dynamiczne z wykorzystaniem rzeczywistych wartości mierzonych podczas testów, zgodnie z 
wymogami tytułów II, III i IV  Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 
roku; 

 

Załącznik 5 Zaktualizowane szczegółowe dane techniczne, z wykorzystaniem rzeczywistych wartości 
mierzonych podczas testów, dotyczące systemu HVDC mające znaczenie dla przyłączenia 
/połączenia z siecią; 

 

Załącznik 6    Pełnomocnictwo osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie przedmiotowego wniosku 

 

 

Załącznik 7    Protokół z wykonania umowy o przyłączenie/połączenie zgodnie ze wzorem OSP/OSD, 
określonym w umowie o przyłączenie/połączenie 

 

 

 

 



 

 

5. Oświadczenie 
 
Wnioskodawca oświadcza, że sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego jest gotowy do 
eksploatacji przesyłu/dystrybucji energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci/połączenia z 
siecią przez czas nieograniczony. 
 
Wnioskodawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi przewidziane dla sieci systemów HVDC 
będącego przedmiotem Wniosku i oświadcza, że przeszedł on z wynikiem pozytywnym testy 
określone w dokumencie pt.: „Procedura testowania systemów HVDC wraz z podziałem 
obowiązków między właścicielem systemu HVDC a właściwym operatorem systemu na potrzeby 
testów oraz warunki i procedura dotyczące wykorzystania odpowiednich certyfikatów sprzętu”. 
 
Wnioskodawca oświadcza, że dane przedstawione w niniejszym WNIOSKU odpowiadają stanowi 
faktycznemu.  
 
Wnioskodawca wyraża zgodę na przesyłanie mu dokumentów zawierających jego dane osobowe 
drogą pocztową lub elektroniczną. OSD/OSP nie ponoszą odpowiedzialności za utracone w tym 
przypadku dane. 
 

 
1 Zgodnie z zasadami reprezentowania Spółki tj. dane i podpisy osób wymienionych w KRS lub pełnomocników do 
reprezentowania podmiotu dołączać do wniosku pełnomocnictwo. 
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