
 

 

 

 

 

 

Ostateczne pozwolenie na użytkowanie 

(FON) 

 

dot. jednostki odbiorczej w ramach instalacji odbiorczej  

lub zamkniętego systemu dystrybucyjnego  

przyłączonych pod napięciem powyżej 1 000 V   

świadczącej usług regulacji zapotrzebowania 

 

Wystawanie przez  

OSDn Dozamel Sp. z o.o., ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław 

 

dla 

…………………………………………………………………………………………………………… 
Nazwa obiektu 

będącego własnością 

…………………………………………………………………………………………………………………
….………………………………………………………………………………………………………... 
Dane właściciela instalacji  / systemu 

 

 

…………………………………………………….. 
Data wystawienia dokumentu 

  



Ostateczne pozwolenie na użytkowanie dla świadczenia usługi regulacji 

zapotrzebowania 

 OSDn Dozamel Sp. z o.o. (zwany dalej „Operatorem”), 

w odpowiedzi na dostarczony w dniu …………………, od 

………………………………………………………………………………………………. (zwanej dalej „Spółką”), 

dokument potwierdzający zdolność jednostki odbiorczej do regulacji zapotrzebowania 

(dalej „DRUD”), na mocy art.  33 ust. 2 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 nr ….………………………….………... z dnia ………………………………..…..;   

- umową/aneksem do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej nr 

…………………………………………………….  z dnia …………………………….;  

wydaje niniejsze pozwolenie FON obejmujące usługi regulacji zapotrzebowania.   

Informacje dodatkowe: 

 Niniejsze pozwolenie FON uprawnia Właściciela instalacji odbiorczej / Operatora 
zamkniętego systemu dystrybucyjnego do świadczenia usługi regulacji zapotrzebowania 

przez jednostki odbiorcze.  

 Niniejsze pozwolenie FON przypisane jest do instalacji / systemu i jest przekazywane 

każdemu kolejnemu następcy prawnemu nie naruszając przy tym przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego.   

 Pozwolenie FON dla usług regulacji zapotrzebowania jest równoważne z protokołem 
sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń 

energetycznych.  

 Szczegółowe parametry techniczne świadczonych usług regulacji zapotrzebowania 

stanowią załącznik do niniejszego pozwolenia.  

 Zgodnie z zapisami art. 31 ust 3 NC DC Spółka jest zobowiązana do poinformowania 
Operatora  o zaistnieniu następujących okoliczności w przypadku kiedy:   

a) podjęto decyzję zaprzestania oferowania usług regulacji zapotrzebowania,  

b) jednostka odbiorcza umożliwiająca regulację zapotrzebowania podlega trwałej 

likwidacji.  

 W przypadku trwałej rezygnacji ze świadczenia usług regulacji zapotrzebowania 

Odbiorca jest zobowiązany wystąpić z powiadomieniem o decyzji zaprzestania 

oferowania usług regulacji zapotrzebowania oraz/lub o trwałej likwidacji jednostki 

odbiorczej umożliwiającej regulację zapotrzebowania.   

 Pozwolenie FON dla usług regulacji zapotrzebowania 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.  

 

 

Data 

Podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Operatora 


