
Ograniczone pozwolenie na użytkowanie 
(LON) 

nr …………….. 
dotyczące nowych instalacji odbiorczych / nowych 

instalacji dystrybucyjnych / nowych systemów 
dystrybucyjnych przyłączonych do systemu przesyłowego 

 
wystawione przez ………………….  

(nazwa Operatora) 
 

dla ……………………. 
(nazwa Obiektu) 

 
będącego własnością ………… 

(nazwa Spółki) 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data wystawienia pozwolenia: …………… 
 

Termin ważności pozwolenia: …………… 
 
 
 



 

 

Ograniczone pozwolenie na użytkowanie 

 

………………… (zwany dalej „Operatorem”) w odpowiedzi na dostarczony w dniu ….-….-……, 
od ………………… (zwanej dalej „Spółką”), wniosek o wydanie ograniczonego pozwolenia 
na użytkowanie (dalej LON), na mocy art. 26 Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 
17 sierpnia 2016 roku, ustanawiającego kodeks sieci  dotyczący przyłączenia odbioru 
(Dz.U. UE z 18.8.2016 L 223/10)(dalej NC DC) oraz w związku z: 

- wydanym ostatecznym pozwoleniem na użytkowanie (dalej: FON) o nr …………. 
z dnia ………., 

wydaje niniejsze pozwolenie LON.  

 

 

 

1. Harmonogram: 

Zgodnie z art. 26 ust. 3 lit. c) NC DC maksymalny okres ważności pozwolenia LON nie może 
przekraczać 12 miesięcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 5 NC DC. 

Data zgłoszenia/stwierdzenia utraty zdolności technicznej: …….……………….……… 

Deklarowana data przywrócenia zdolności technicznej: ………………………………… 

 

Terminy pośrednie mające wpływ na ustalenie harmonogramu przywrócenia zdolności 
technicznych: 

a)……………………………………………………………... (zadanie i data jego zakończenia) 

b)……………………………………………………………... (zadanie i data jego zakończenia) 

c)……………………………………………………………... (zadanie i data jego zakończenia) 

d)……………………………………………………………... (zadanie i data jego zakończenia) 

 

Dodatkowe uwagi: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 



2. Termin ważności pozwolenia LON 

 

 
…………… nazwa operatora ………….. 

 
udziela ograniczonego pozwolenia na użytkowanie dla instalacji odbiorczej / systemu 

dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego określonego na wstępie.  
 
Termin ważności ograniczonego pozwolenia na użytkowanie (LON)*: 
 
………………………….. 
 
*Termin ważności LON może zostać skrócony na wniosek Spółki. 
 
 
 

3. Zapisy końcowe 

Pozwolenie LON zawiesza pozwolenie FON w okresie ważności pozwolenia LON 
w odniesieniu do pozycji, dla których je wydano. 

Zgodnie z zapisami art. 26 ust. 6 NC DC Operator może odmówić zgody na eksploatację 
dla instalacji odbiorczej / systemu dystrybucyjnego przyłączonego do systemu przesyłowego, 
jeżeli upływa ważność pozwolenia LON, a okoliczność, która spowodowała jego wydanie, 
utrzymuje się, o czym Operator poinformuje na piśmie Spółkę. W takim przypadku pozwolenie 
FON traci automatycznie ważność. 

 

 

Podpisy osób uprawnionych reprezentujących Operatora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


