Wniosek o przyłączenie do sieci ciepłowniczej

………………..………….………………..
miejscowość, data

WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO / DO INSTALACJI ODBIORCZEJ ZA
WĘZŁEM GRUPOWYM INSTALACJI* W OBIEKCIE
PRZY UL. …………………………………..…………. W RYDUŁTOWACH
Podstawa: Ustawa z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami oraz aktami wykonawczymi.
Wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego ma być dostarczane ciepło
z sieci ciepłowniczej.

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
A1. Nazwa wnioskodawcy
Pełna nazwa wnioskodawcy

A2. Siedziba wnioskodawcy
Miejscowość

Ulica

Nr nieruchomości

Poczta

Kod pocztowy

Skrytka pocztowa

Telefon

E-mail

A3. Dane rejestrowe
Forma prawna wnioskodawcy
NIP

REGON

PESEL

Organ rejestrujący, numer rejestrowy (KRS) / dokument tożsamości, seria i numer (załącznik nr 1)

B. Informacje dotyczące obiektu
B1. Lokalizacja obiektu
Miejscowość

Nr nieruchomości

Ulica

B1.1. Adres obiektu, w którym zlokalizowany będzie węzeł cieplny, jeżeli jest inny niż określony w pkt B1
Miejscowość

Nr nieruchomości

Ulica

B1.2. Lokalizacja węzła cieplnego (mapa – załącznik nr 2)
B2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do nieruchomości
Numer działki

Numer księgi wieczystej
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B3. Dane dotyczące obiektu
Przeznaczenie

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2]

Powierzchnia użytkowa obiektu [m2]

B4. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych
Rodzaj instalacji

Parametry czynnika grzewczego
temperatura obliczeniowa [ºC]

1.
2.
3.
4.
5.

ciśnienie dopuszczalne [MPa]

Materiał
instalacji
odbiorczych

centralne ogrzewanie
ciepła woda użytkowa
wentylacja
technologia
inne

B5. Zamówiona moc cieplna
Całkowita moc cieplna zamówiona
1. Centralne ogrzewanie
2. Ciepła woda użytkowa średnia godzinowa
3. Ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa
4. Wentylacja
5. Technologia **
6. Inne
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym
Maksymalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym
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B6. Roczne zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie 1m2 powierzchni ogrzewalnych pomieszczeń [GJ/m2]
B7. Informacja o wynikach audytu energetycznego
posiada

(załącznik nr 3)

nie posiada

B8. Proponowany przez wnioskowadcę termin rozpoczęcia poboru ciepła
C. Załączniki
C1. Wyciąg z rejestru / kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – wg pkt A3
C2.

Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczane będzie ciepło, w stosunku do
istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym
węzłem cieplnym / Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu,
w którym znajdują się przyłączane instalacje odbiorcze, w stosunku do isniejącej instalacji
odbiorczej za węzłem grupowym oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu – wg pkt B1.2

C3.

Informacja o wynikach audytu energetycznego – wg pkt B7

C4.

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie
dostarczane ciepło – wg pkt B2

C5.

Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne – wg pkt B5

………………………………..…………………..
podpis i pieczęć
osoby uprawnionej / osób uprawnionych* do składania
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

*
**

niepotrzebne skreślić
w przypadku poboru ciepła do celów technologicznych należy dołączyć harmonogram poboru mocy cieplnej
w ciągu doby, tygodnia i roku
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