Miejscowość……………………………………, dnia……………………………..

Wniosek
O określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej
Na podstawie § 3 oraz § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007r. w
sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz.U. nr 16 poz 92) przedstawiam(y)
poniższe dane:

I.

Oznaczenie wnioskodawcy:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa przedsiębiorstwa, dokładny adres siedziby lub w przypadku osoby cywilnej: imię i nazwisko, dokładny adres)

Dane rejestrowe NIP ……………………………………Sąd Rejonowy w ……………………..…………………………KRS…………………………………

II.

Lokalizacja obiektu i węzła cieplnego: …………………………………………………………………………………………………….
(miejscowość, ulica, nr nieruchomości)

III.

Dane obiektu: (w przypadku występowania kilku obiektów należy we wniosku podać charakterystykę każdego obiektu)
1. Zamówiona moc cieplna
a. na cele grzewcze
b. na cele ciepłej wody użytkowej
c. wentylacja
d. na cele technologiczne- harmonogram poboru zał. nr.1
e. minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

ƩQ …………………………kW
Qco ............................kW
Qc.u.w max h…………….….kW
Qw…………………….…….kW
Qt……………………….…..kW
Qmin…………………….…..kW

2. Przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń:…………………………………………………………………………………………
(cele mieszkaniowe, użyteczności publicznej, inne)

3. Powierzchnia użytkowa oraz kubatura ogrzewanych pomieszczeń:
a. powierzchnia użytkowa: …………………………………..m2, w tym mieszkalna…………………….…………….m2
b. kubatura:
.…………………………………..m2, w tym mieszkalna…………………….…………….m2
4. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczych:
Rodzaj instalacji
odbiorczych

Parametry
Temp.
Ciśnienie dop.
obliczeniowe C
kPa

Materiał instalacji
odbiorczych

Zabezpieczenie instalacji
(otwarte/zamknięte)

Centralne ogrzewanie (co)
Ciepła woda użykowa
(c.w.u)
Wentylacja
Technologia
5. Informacja o posiadaniu audytu energetycznego obiektu/obiektów : posiadam/nie posiadam *
IV.

Proponowany termin rozpoczęcia lub harmonogram poboru ciepła:……………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić
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V. Uwagi dodatkowe:
W przypadku braku informacji, o których mowa w pkt. 1 i 4 podać informację dotyczące
 systemu wentylacji ogrzewanych pomieszczeń
 przewidywanego sposobu podgrzewania wody wodociągowej
Charakterystyki cieplnej obiektu ( przeprowadzone prace termo renowacyjne, wymiana okien itp.)

Do wniosku należy załączyć:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie
dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej ( w przypadku gdy podmiot posiada tytuł prawny w formie
użytkowania/
dzierżawy/
najmu
lub
użyczenia
należy
załączyć
oświadczenie
o
użytkowaniu/dzierżawie/najmie ).
2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane
ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia
terenu.
3. Upoważnienie wnioskodawcy do prowadzenia w jego imieniu spraw związanych z przyłączeniem do
sieci ciepłowniczej obiektu przez osobę/instytucję ( złączyć w przypadku reprezentowania
wnioskodawcy przez instytucję/osobę trzecią ).

Wnioskodawca
………………………………………………
(pieczęć firmowa, imienna, podpis osoby/osób
uprawnionej/ych do składania oświadczenia woli w
imieniu wnioskodawcy)
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