Braniewo, dn. ................................
Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
14-500 Braniewo
ul. Kościelna 4A

WNIOSEK
O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
Na podstawie § 7 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów
ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92) przedstawiam(y)*) następujące dane:
A. Charakter wniosku
A.1. Wniosek dotyczy wydania:
wstępnych warunków przyłączenia / warunków przyłączenia1)*)
do sieci ciepłowniczej /zewnętrznej instalacji odbiorczej2)*)
B. Oznaczenie wnioskodawcy
B.1. Nazwa wnioskodawcy
Pełna nazwa wnioskodawcy:.................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................
Skrócona nazwa wnioskodawcy:............................................................................................
.............................................................................................
B.2. Siedziba wnioskodawcy i dane adresowe3):
Kod pocztowy: ...........................................
Miejscowość: .............................................
Poczta: .....................................................
Ulica: ........................................................
Nr nieruchomości: .....................................

Telefon: .....................................................
Faks: .........................................................
Skrytka pocztowa: .....................................
E-mail: ......................................................
Telefon komórkowy:.................................

B.3. Dane adresowe do korespondencji4)
Kod pocztowy: ...........................................
Miejscowość: .............................................
Poczta: .....................................................
Ulica: ........................................................
Nr nieruchomości: .....................................

Telefon: .....................................................
Faks: .........................................................
Skrytka pocztowa: .....................................
E-mail: ......................................................
Telefon komórkowy:.................................

B.4. Dane rejestrowe
Forma prawna wnioskodawcy:..................................................................................................
NIP: ............................................................................
REGON: .....................................................................
PESEL: ......................................................................
Osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy w czynnościach prawnych5)
.................................................................................................................................................
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C. Informacje dotyczące obiektu ()
C.1. Lokalizacja obiektu :
miejscowość ..........................................................
ulica ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
C.2. Dane dotyczące obiektu:
przeznaczenie ......................................................................
kubatura ogrzewanych pomieszczeń ................................... [m3]
powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń ............................ [m2]
C.3. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych
Lp.

Rodzaj instalacji

Parametry

odbiorczej

O

1.

centralne ogrzewanie

2.

ciepła woda użytkowa

3.

wentylacja

4.

inne

pracy instalacji

temperatura obl. [ C]

ciśnienie dop. [kPa]

Materiał instalacji
odbiorczych

C.4. Zamówiona moc cieplna
Lp. Całkowita moc cieplna zamówiona
1.
2.

centralne ogrzewanie
ciepła woda użytkowa średnia godzinowa

3.

ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa

4.

wentylacja

ΣN=

[MW]

NCO =

[MW]

NCWU
**)

***)

h

NCWU

śr

=

h
max

[MW]
=

[MW]

NWENT =

[MW]

5.

Technologia

NTECH =

[MW]

6.

inne

NI =

[MW]

7.

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

NMIN =

[MW]

C.5. Roczne zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie 1m2 powierzchni ogrzewanych
pomieszczeń : .........................................................[GJ/m2].

C.6. Informacja o wynikach audytu energetycznego.
załączam(y) (załącznik nr 2)

nie załączam(y)

(wstawić „x” w odpowiednim kwadracie)

C.7. Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła:.............................
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D. Załączniki do wniosku
Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w
1. stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia
terenu z zaznaczonym węzłem cieplnym
2. Informacja o wynikach audytu energetycznego wg. C.6
Dokument potwierdzający tytuł prawny****) wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do
3.
którego będzie dostarczone ciepło ().
4. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne wg.C.4.
5. Upoważnienie wnioskodawcy
E. Objaśnienia
1)
- wnioskodawca ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej/zewnętrznej
instalacji odbiorczej*), który posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu
przyłączanego do tej sieci może złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia,
natomiast
wnioskodawca
ubiegający
się
o
podłączenie
do
sieci
*)
ciepłowniczej/zewnętrznej instalacji odbiorczej , który nie posiada tytułu prawnego
do korzystania z obiektu może złożyć wniosek o określenie wstępnych warunków
przyłączenia do sieci cieplnej/zewętrznej instalacji odbiorczej*)
2)
- do sieci ciepłowniczej podłącza się węzły cieplne, do zewnętrznej instalacji odbiorczej
budynek z instalacjami odbiorczymi
3)
- dane z prawej kolumny nie są obligatoryjne do wypełnienia
4)
- wypełnić w przypadku rozbieżności z danymi z punktu B.2.
5)
- w przypadku upoważnienia osób trzecich do reprezentowania wnioskodawcy w
czynnościach prawnych załączyć do wniosku upoważnienie
() - w przypadku podłączenia do sieci cieplnej/zewnętrznej instalacji odbiorczej*) więcej
niż jednego węzła cieplnego/obiektu*), należy wypełnić punkt C, odrębnie dla
każdego dodatkowego węzła cieplnego/obiektu.*)
() - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny w formie : użytkowania,
najmu, dzierżawy lub użyczenia, należy załączyć potwierdzoną notarialnie zgodę lub
upoważnienie właściciela, użytkownika wieczystego obiektu.
*)
- niepotrzebne skreślić
**)
- moc cieplna zamówiona na potrzeby ciepłej wody użytkowej utrzymywana w ciągu
godziny.
***)
- w przypadku poboru ciepła do celów technologicznych należy dołączyć harmonogram
poboru energii cieplnej w ciągu doby, tygodnia i roku.
****)
- tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa,
użyczenie).*)
F. Oświadczenie wnioskodawcy
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich ww. danych osobowych przez administratora
danych: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą
w Braniewie, adres: 14 – 500 Braniewo, ul. Kościelna 4A, numer KR S0000157476,
w celu realizacji mojego wniosku, jak również w celach statystycznych. aż do upływu
terminów przedawnienia i dochodzenia oraz obrony roszczeń.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich
danych i prawie ich poprawiania
..................................................................................
data, podpis i pieczęć
wnioskodawcy lub osoby/osób*) uprawnionej/nych*)
do składania oświadczeń woli w jego imieniu
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UPOWAŻNIENIE WNIOSKODAWCY
Upoważniam niżej wymienioną osobę/instytucję*) do prowadzenia w moim imieniu
spraw związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej obiektu.

Imię i Nazwisko, bądź pełna nazwa firmy

Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica:

Nr nieruchomości

Telefon

Faks

E-mail

..................................................................................
data, podpis i pieczęć
osoby/osób*) uprawnionej/nych*)
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy
*)

niepotrzebne skreślić
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