
  

 

 

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie 
(FON) 

nr …………….. 
dotyczące instalacji odbiorczej / instalacji dystrybucyjnej / systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego 
 

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

 
dla ……………………. 

(nazwa Obiektu) 
 

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

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data wystawienia pozwolenia: …………… 
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Ostateczne pozwolenie na użytkowanie 
 
 

………………… (zwany dalej „Operatorem”) w odpowiedzi na dostarczony w dniu ….-….-……, 
od ………………… (zwanej dalej „Spółką”), wniosek o wydanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie 
(dalej „FON”), na mocy artykułu  25 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 ……………………. z dnia ………………….; 
wydaje niniejsze pozwolenie FON.  
 
Pozwolenie FON uprawnia Spółkę do eksploatacji instalacji odbiorczej przyłączonej do systemu 
przesyłowego lub operatora systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego oraz 
przesyłu energii poprzez wykorzystanie przyłączenia/połączenia z siecią przesyłową. Instalacja odbiorcza / 
system dystrybucyjny uzyskał wcześniej tymczasowe pozwolenie na użytkowanie ION  
o numerze ………………….. z dnia…………….., które traci ważność z dniem wydania pozwolenia FON. 
Niniejsze pozwolenie FON przypisane jest do instalacji / systemu i jest przekazywane każdemu kolejnemu 
następcy prawnemu.  
 
Niniejszy dokument jest równoważny z protokołem sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia 
do eksploatacji urządzeń energetycznych. 
 
Zgodnie z zapisami art. 26 ust 2 NC DC Spółka jest zobowiązana do bezzwłocznego poinformowania 
Operatora o zaistnieniu następujących okoliczności w przypadku kiedy:  
a) instalacja / system podlega tymczasowo istotnej modyfikacji lub  
b) instalacja / system podlega utracie zdolności mającej wpływ na jego wydajność; lub  
c) w instalacji / systemie wystąpiła awaria sprzętu prowadząca do niezgodności z odpowiednimi 

wymogami. 
 
Jeśli Spółka ma uzasadnione przekonanie, że okoliczności opisane powyżej będą utrzymywać się przez 
okres dłuższy niż 3 miesiące jest zobowiązana wystąpić bezzwłocznie do Operatora o wydanie 
ograniczonego pozwolenia na użytkowanie dla instalacji / systemu  (pozwolenia LON) zgodnie z art. 26  
ust. 3 NC DC oraz zapisami umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej. W przypadku 
wydania przez Operatora pozwolenia LON zawiesza się pozwolenie FON w okresie ważności pozwolenia 
LON odniesieniu do pozycji, dla których wydano pozwolenie LON. 
 
Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 6 NC DC Operator ma prawo odmówić zezwolenia na eksploatację instalacji 
/ systemu po upływie ważności pozwolenia LON. W takich przypadkach pozwolenie FON traci automatycznie 
ważność. 
 
Pozwolenie FON traci ważność w przypadku, gdy właściciel instalacji / systemu  ostatecznie zrezygnuje  
z jego eksploatacji w terminie przez siebie określonym, ale nie później niż w chwili trwałego odłączenia. 
 

Podpisy osób uprawnionych reprezentujących Operatora 

 

 

 

 

 
 
 
 

  


