Miejscowość i data …………………………………………………

WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE
OKREŚLENIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA WĘZŁA
Składa Wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do

CIEPLNEGO DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ

którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej.

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY

A 1 DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa / Imię i nazwisko l)

Adres siedziby (ulica, numer)

Kod pocztowy

Telefon kontaktowy

Miejscowość

Adres e-mail

A 2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z ZEC
Imię i nazwisko

Stanowisko / Firma

Telefon stacjonarny

Telefon komórkowy

Adres e-mail

B DANE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU
B 1 LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Adres obiektu (ulica, numer, osiedle, plac itp.) lub oznaczenie budowlane

Kod pocztowy

Miejscowość

Rodzaj i charakter obiektu (np. mieszkalny, usługowy, biurowy, handlowy)

Powierzchnia [m2]

I

I

Kubatura [m']

B 2 LOKALIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO W OBIEKCIE (zgodnie z załącznikiem do Wniosku WP)
Adres węzła cieplnego (administracyjny lub budowlany, nr działki)

B 3 INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI ODBIORCZYCH

Rodzaj instalacji

Temperatura

Temperatura

obi zasilania

obi powrotu

1

centralne ogrzewanie

oC

oC

2

ciepła woda użytkowa

oC

oC

3

wentylacja

-----oC

------oC

4

technologia

-----oC

------oC

Liczba mieszkańców [osoby]

Wniosek WP

B4 ZAMAWIANA MOC CIEPLNA DLA WARUNKÓW OBLICZENIOWYCH

Całkowita moc cieplna (suma poz. 1.3.4.5)
1

centralne ogrzewanie

2

ciepła woda użytkowa średnia godzinowa

3

ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa

4

wentylacja

5

średniodobowy czas pracy wentylacji

6

technologia

7

średniodobowy czas pracy technologii

8

liczba dni pracy technologii w ciqgu roku

9

minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

Q=

kW

Qco=

kW

Qcwhśr=

kW

Qcwh max =

kW

Qw=
tw=
Qtech =

=
tt2 =
tt1

-------------------------

kW
godz./dobę

kW
godz./dobę
dni/rok

kW

Qmin=

B 5 TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ
Data (miesiąc, rok)

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych powyżej moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst
jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm., dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci ciepłowniczej.
Przyjmuję jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych,
uzupełnienia, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a także, że podanie tych danych było dobrowolne.')

C ZAŁĄCZNIKI (wszystkie załączniki powinny być ponumerowane)
1.

Plan zabudowy lub plan sytuacyjny z zaznaczoną skalą, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do

2.

Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. kopia odpisu z

3.

Wyciąg z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej. gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą.

4.

Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla nieruchomości.

istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym węzłem cieplnym, wg B 2.
księgi wieczystej nieruchomości lub kopia aktu notarialnego).

5.

Pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w jego imieniu.

6.
7.

W przypadku przyłączania do sieci ciepłowniczej więcej niż jednego węzła cieplnego "Wniosek WP - dział B" w ilości sztuk: _____ .
Inne ………………………………………………………………………………………….

Informacje zawarte we Wniosku WP o określenie warunków technicznych przyłączenia będą podstawą do oceny możliwości przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. W
przypadku, gdy informacje podane przez Wnioskodawcę, w tym dokumenty dołączone do wniosku, są niepełne, źle wypełnione, niejasne, nieczytelne, zawierają błędy, są
niezgodne z zakresem itp. lub gdy istnieje potrzeba ich uzupełnienia o dodatkowe informacje, złożony wniosek nie zostanie uznany za wniosek w rozumieniu ustawy Prawo
energetyczne.
Jeśli informacje dostarczone przez Wnioskodawcę ulegną zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego poinformowania ZEC o tych zmianach.

Podpis Wnioskodawcy

2(2)

