……………………………………….
miejscowość, data

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY NA DOSTAWĘ CIEPŁA
A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
A1. Nazwa wnioskodawcy
Pełna nazwa wnioskodawcy

A 2. Siedziba wnioskodawcy
Miejscowość

Poczta

Telefon

Ulica

Nr nieruchomości

Kod pocztowy

Skrytka pocztowa

Fax

E-mail

A 3. Dane rejestrowe
Forma prawna wnioskodawcy
NIP

REGON

PESEL

Wyciąg z rejestru/ewidencji działalności gospodarczej-organ rejestracyjny i nr rejestrowy/dokument potwierdzający tożsamość – seria i nr
dokumentu (załącznik nr 1 )

B. Informacje dotyczące obiektu
B 1. Lokalizacja obiektu
Miejscowość

Ulica

Nr nieruchomości

B 1.1. Lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie/obiektu, w którym znajduje się podłączona instalacja
Miejscowość
Ulica

1

Nr nieruchomości

B 2. Dane dotyczące obiektu
Przeznaczenie

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m3)

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m2)

Powierzchnia użytkowa obiektu (m2)

B 3. Informacje o przyłączeniu obiektu do sieci ciepłowniczej
Data wydania warunków przyłączenia
Data przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej

B 4. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych
Rodzaj instalacji
Parametry czynnika grzewczego

Materiał instalacji
odbiorczych

temperatura obliczeniowa [oC]

ciśnienie dopuszczalne [MPa]

centralne ogrzewanie
ciepła woda użytkowa
wentylacja
technologia**
inne

B 5. Zamówiona moc cieplna
Całkowita moc cieplna zamówiona

∑Q =

MW

Centralne ogrzewanie

Qco =

MW

Ciepła woda użytkowa średnia godzinowa

Qcwhśr =

MW

Ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa

Qcwhmax =

MW

Wentylacja

Qw =

MW

Technologia**

Qtech =

MW

Inne

Qi =

MW

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

Qimin =

MW

Maksymalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

Qmax =

MW

B 6. Roczne zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie 1m2 powierzchni ogrzewalnych pomieszczeń [GJ/m2]

B 7. Informacja o wynikach audytu energetycznego
posiada

□ ( załącznik nr 3 )

nie posiada

2

□

B 8. Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła

C. Oświadczenie wnioskodawcy
Wnioskodawca oświadcza, że urządzenia, instalacje odbiorcze zainstalowane w obiekcie spełniają wymogi określone w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.Nr16,
poz.92)

D. Załączniki
1.
2.
3.

Wyciąg z rejestru/ewidencji działalności gospodarczej/kserokopia dokumentu potwierdzająca tożsamość, kopia decyzji nadania
nr NIP i REGON - wg pkt A3
Informacja o wynikach audytu energetycznego – wg pkt B6
Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło

………………………………………………………………………………….
Podpis i pieczęć osoby/osób* uprawnionych do
składania oświadczeń w imieniu wnioskodawcy

*

niepotrzebne skreślić

**

przypadku poboru ciepła do celów technologicznych dołączyć harmonogram poboru mocy cieplnej
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