
  

 

 

Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie 

ION 

nr …………….. 
dotyczące instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu 
przesyłowego / instalacji dystrybucyjnej przyłączonej do 

systemu przesyłowego / systemu dystrybucyjnego 
przyłączonego do systemu przesyłowego  

 
 

wystawione przez ………………….  
(nazwa Operatora) 

 
dla ……………………. 

(nazwa Obiektu) 
 

będącego własnością ………… 
(nazwa Właściciela instalacji / systemu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wystawienia pozwolenia: …………… 

 

 

Data ważności pozwolenia: …………… 



 2 

Tymczasowe pozwolenie na użytkowanie 

 

………………… (zwany dalej „Operatorem”) w odpowiedzi na dostarczony w dniu ….-….-……, 
od ………………… (zwanej dalej „Spółką”), wniosek o wydanie tymczasowego pozwolenia 
na użytkowanie (dalej „ION”), na mocy Artykułu nr 24 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388  
z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia 
do sieci odbioru (Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10) (dalej NC DC)  oraz w związku z: 

-  umową przyłączeniową / połączeniową  nr ……… z dnia ………….;  

- umową / aneksem do umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej 
nr …………. ; 

wydaje niniejsze pozwolenie ION.  

 

Pozwolenie ION uprawnia Spółkę do eksploatacji instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu 
przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego oraz 
do przesyłu energii poprzez wykorzystanie przyłączenia do sieci przesyłowej przez czas określony, 
pod warunkiem wcześniejszego zawarcia z Operatorem umowy o świadczenie usług przesyłowych. 
Instalacja/system uzyskał/a pozwolenie na podanie napięcia EON o numerze ………………….. 
z dnia………., które traci ważność z dniem rozpoczęcia obowiązywania pozwolenia ION. 

Pozwolenie ION zaczyna obowiązywać od pomyślnego przeprowadzenia prób napięciowych. 
Maksymalny okres, przez który właściciel instalacji/operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego 
do systemu przesyłowego może utrzymać status pozwolenia ION, wynosi  
24 miesiące. Właściwy OSP ma prawo wyznaczyć krótszy okres ważności pozwolenia ION. Właściwy 
OSP ma prawo wydłużyć czas trwania pozwolenia ION, lecz jego sumaryczny czas trwania nie może 
przekroczyć 24 miesięcy. Nierozstrzygnięte kwestie muszą zostać wyraźnie określone w chwili 
składania wniosku o przedłużenie. 

Przedłużenie okresu, w którym właściciel instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu przesyłowego 
lub operator systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego może utrzymać 
status pozwolenia ION dłużej niż przez okres określony w ust. 4, może zostać przyznane, jeżeli 
wniosek o przyznanie odstępstwa zostanie złożony do właściwego OSP przed upływem 
przedmiotowego okresu zgodnie z procedurą odstępstwa ustanowioną w art. 50 NC DC. 

 
 

Podpisy osób uprawnionych reprezentujących Operatora 

 

 

 

 

 

 

 


