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W n i o s e k
 o przyłączenie instalacji w obiekcie Odbiorcy

do zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym.
Na  podstawie  §  8    Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki    z  dnia  15  stycznia  2007  r.  w  sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych   (Dz. U. nr 16 / 2007, poz. 92 z 
dn.01.02.2007r )  prosimy o wydanie warunków technicznych przyłączenia  budynku z instalacjami  c.o.

przedstawiam(y) następujące dane:   

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
A 1. Nazwa wnioskodawcy:
Pełna nazwa wnioskodawcy:
  
Skrócona nazwa wnioskodawcy:
 

NIP    
 

A 2. Siedziba wnioskodawcy:
Kod pocztowy
 

Miejscowość   
 

Poczta
 

  Ul. Nr nieruchomości
 

Skrytka pocztowa

Telefon
   

Fax E-mail

B. Informacje dotyczące obiektu:
B 1. Lokalizacja obiektu
Miejscowość

Parczew 
Ulica

  
Nr nieruchomości
 

       działka  ___________
B 2. Dane dotyczące obiektu (grupy obiektów*):
Przeznaczenie
 Mieszkalno-usługowo-handlowe
Kubatura obiektu [m3]
  

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3 ]
 

Powierzchnia użytkowa [m2]
 

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2]
 

B.2.1 Lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie/ obiektu z instalacją
Ulica
   

Nr
 

mailto:biuro@zukparczew.com.pl


B 3. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych

Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry
Temperatura obl. oC Ciśnienie dop.MPa

Materiał instalacji 
odbiorczych

1. Centralne ogrzewanie   Stal, PU
2. Ciepła woda użytkowa
3. Wentylacja
4. Technologia
5. Inne

B 4. Zamówiona moc cieplna
 Całkowita moc cieplna zamówiona**                  Q                  = kW
1. Centralne ogrzewanie Qco               = kW
2. Ciepła woda użytkowa – średnia Qcwśr                   =  kW
3. Ciepła woda użytkowa – maksymalna Qcwmax          = kW
4. Wentylacja Qw                       =    kW
5. Technologia*** Qtech             = kW
6. Inne Qinne             = kW
Min. pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qmin                    =  kW
*      - w przypadku grupy obiektów należy w załączeniu podać dane dotyczące poszczególnych obiektów.
**    - wartość całkowitej mocy cieplnej zamówionej jest sumą mocy cieplnej z wierszy 1-6.
***  - w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy dołączyć harmonogram poboru mocy cieplnej 
            w ciągu doby, tygodnia i roku.

B 5. Roczne zapotrzebowanie ciepła: - ogółem                                                                               ____GJ 
                                   na ogrzanie 1 m2 powierzchni ogrzewanych pomieszczeń                   _____GJ/m2

B 6. Informacja o wynikach audytu energetycznego
 posiada  (załącznik nr 3)  nie posiada

B 7. Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła
                                                                                      (dz.m.r)    
C. ZAŁĄCZNIKI:
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu.       Odpis z SR KW 
2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu z zaznaczonym węzłem cieplnym. 
3. Informacja o wynikach audytu energetycznego wg B 6. 
4. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne wg B 4. 

UPOWAŻNIENIE  WNIOSKODAWCY

Upoważniam(y)  niżej  wymienioną  osobę/instytucję  do  prowadzenia  w  moim(naszym)  imieniu  spraw 
związanych z przyłączeniem obiektu do sieci cieplnej wysokich parametrów.

Imię i nazwisko, bądź pełna nazwa firmy
PESEl/REGON NIP
Kod pocztowy Miejscowość
Ulica Nr nieruchomości
Telefon Fax E-mail

....................................................
      podpis i pieczęć

    osoby/osób uprawnionej/nych do składania
    oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy
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