
Odstępstwa od wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (RfG) (Artykuł 64)
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1. Potegowo Mashav Sp. z o.o. PSE. S.A.
Przedłużenie terminu utrzymywania statusu ION dla 

farmy wiatrowej "Potęgowo Wschód"
29.07.2022

Przyznanie 

odstępstwa
Artykuł 35.5

Wniosek spółki Potegowo Mashav spowodowany jest czynnikami od niego niezależnymi tj. niekorzystnymi 

warunkami wietrznymi i skutkami pandemii COVID-19, które uniemożliwiały terminowe przeprowadzenie testów 

zgodności, oraz związany z koniecznością skompletowania dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o 

ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON. Przyznanie odstępstwa polegającego na przedłużeniu maksymalnego 

okresu, przez który spółka Potegowo Mashav dla PGM typu D może utrzymać status pozwolenia ION wydanego 

przez OSP do dnia 31 grudnia 2022 r., umożliwi zakończenie procesu przyłączania tego modułu i wydania 

pozwolenia FON.

Spółka Potegowo Mashav może do dnia 31 grudnia 2022 r. utrzymać status pozwolenia ION wydanego 

przez TSO dla PGM typu D „Potęgowo Wschód", co umożliwi zakończenie procesu przyłączania tego modułu 

i wydanie pozwolenia FON. Odstępstwo to nie ma istotnego negatywnego wpływu na transgraniczny obrót 

energią elektryczną oraz interesy odbiorców i innych uczestników rynku oraz nie dyskryminuje innych 

wytwórców energii elektrycznej działających w podobnych warunkach. Odstępstwo nie wpływa negatywnie 

na bezpieczeństwo pracy sieci.

2. Potegowo Mashav Sp. z o.o. PSE. S.A.
Przedłużenie terminu utrzymywania statusu ION  dla 

farmy wiatrowej "Potęgowo Zachód"
29.07.2022

Przyznanie 

odstępstwa
Artykuł 35.5

Wniosek spółki Potegowo Mashav spowodowany jest czynnikami od niego niezależnymi tj. niekorzystnymi 

warunkami wietrznymi i skutkami pandemii COVID-19, które uniemożliwiały terminowe przeprowadzenie testów 

zgodności, oraz związany z koniecznością skompletowania dokumentacji wymaganej do złożenia wniosku o 

ostateczne pozwolenie na użytkowanie FON. Przyznanie odstępstwa polegającego na przedłużeniu maksymalnego 

okresu, przez który spółka Potegowo Mashav dla PGM typu D może utrzymać status pozwolenia ION wydanego 

przez OSP do dnia 31 grudnia 2022 r., umożliwi zakończenie procesu przyłączania tego modułu i wydania 

pozwolenia FON.

Spółka Potegowo Mashav może do dnia 31 grudnia 2022 r. utrzymać status pozwolenia ION wydanego 

przez TSO dla PGM typu D „Potęgowo Zachód", co umożliwi zakończenie procesu przyłączania tego modułu 

i wydanie pozwolenia FON. Odstępstwo to nie ma istotnego negatywnego wpływu na transgraniczny obrót 

energią elektryczną oraz interesy odbiorców i innych uczestników rynku oraz nie dyskryminuje innych 

wytwórców energii elektrycznej działających w podobnych warunkach. Odstępstwo nie wpływa negatywnie 

na bezpieczeństwo pracy sieci.

Odstępstwa od wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru  (NC DC) (Artykuł 54)
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Ostępstwa od wymogów Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HV DC) (Artykuł 82)
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Rejestr odstępstw od wymogów rozporządzeń  2016/631, 2016/1388, 2016/1447


