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WNIOSEK     
dla odbiorców ciepła o wydanie 

WARUNKÓW  TECHNICZNYCH PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPLNEJ 

OBIEKTU   przy ul.................................................................................................................w……………..........

DANE  WNIOSKODAWCY:
1. Nazwa wnioskodawcy ................................................................................................................................

................................................................................................................................
2. Kod pocztowy, miejscowość .................................................................................................................................
3. Ulica, numer nieruchomości  ................................................................................................................................
4. Kontakt telefoniczny           ..............................................................  E-mail  ......................................................
5. Osoba do kontaktu            ..................................................................................................................................

Dane rejestrowe:

PESEL ………….…………..…         NIP ........................................           REGON ............................................ 

DANE  OBIEKTU  DO PODŁĄCZENIA:

Ulica i nr nieruchomości       .....................................................................................................................................
Nr działki        ......................................................................Nr księgi wieczystej.....................................................
Przeznaczenie obiektu        ........................................................................................................................................
Kubatura ogrzewanych pomieszczeń            ..................................................................................................... [m3]
Powierzchnia  ogrzewanych pomieszczeń    ..................................................................................................... [m2]
Ilość mieszkańców  /  ilość mieszkań  / ilość punktów czerpalnych    ...................  / .................... / .......................
 

Rodzaj instalacji odbiorczych 

Parametry instalacji 
odbiorczej

Pojemność 
zładu inst. 
odbiorczej 

[m3]

Wymagane
ciśnienie 
dysp.

 [kPa]

Ciśnienie 
statyczne 
instalacji

[kPa]

Zamówiona
moc
cieplna

[kW]

Materiał 
instalacji 
odbiorczychTemp. obl.

tz/tp **
[ oC]

Ciśnienie 
dop.
[kPa]

1. Centralne ogrzewanie Qco 600***

2. Ciepła woda użytkowa
- średnia godzinowa  Qcw

 
śr.

X X X X X

4. Wentylacja     Qwent..
*tak/nie

zgodnie z tabelą 

temperat

ur

600***

5. Technologia        Qtech. 

*tak/nie
zgodnie z tabelą 

temperat

ur

600***

** minimalna ∆t  250C;   tz = max 800C;  *** uzasadnić gdy inne niż 600 kPa

Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia odbioru ciepła .................................................................

Przygotowanie ciepłej wody: * bez ciepłej wody  /  * indywidualne w układzie zasobnikowym Odbiorcy.

Dodatkowe uwagi wnioskodawcy .............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................



....................................................................................................................................................................................
UWAGA: Obowiązuje wypełnienie  przez wnioskodawcę wszystkich wymaganych danych we wniosku.

Do wniosku należy dołączyć:

Załącznik  nr  1 Aktualny  dokument  potwierdzający  tytuł  prawny do  korzystania  z  obiektu  (wypis  z  księgi 
wieczystej)  z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem.

Załącznik nr 2 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczane będzie ciepło, w stosunku do  
istniejącej sieci  ciepłowniczej  oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym planowanym  
pomieszczeniem węzła cieplnego, oraz rzut piwnic   z planowaną lokalizacją pomieszczenia węzła cieplnego.  

* Załącznik nr 3 Informacje o wynikach audytu energetycznego.

* Załącznik nr 4 Upoważnienie (pełnomocnictwo) do występowania w imieniu wnioskodawcy.

Objaśnienia:
1. Wniosek wypełnia wnioskodawca  posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane 

ciepło z sieci ciepłowniczej.
2. Tytuł prawny – własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, użyczenie.

Podstawa prawna:
Na  podstawie  §  4.1  i  §  7.1  Rozporządzenia  Ministra  Gospodarki  z  dnia  15  stycznia  2007r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków 
funkcjonowania systemów ciepłowniczych, (Dz.U. nr 16  z dnia 01.02.2007 poz.92).

.....
...................................................................

Podpis wnioskodawcy
Osoby/osób *uprawnionej/nych*do składania 
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

Wniosek przesłać lub dostarczyć do:
ZAKŁAD BUDOWLANY Stanisław Andrysiewicz
ul. Kopernika 32  39-400 Tarnobrzeg
Dane kontaktowe:
Tel. Centrali 158230148 w.15
e-mail: biuro@zaklad-budowlany.com.pl

* niepotrzebne skreślić

mailto:biuro@zaklad-budowlany.com.pl
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