Mr gowo dn. ……………………
Miejska Energetyka Cieplna
Spółka z o. o. w Mr gowie
os. Parkowe 2

WNIOSEK
O OKRE LENIE WARUNKÓW PRZYŁ CZENIA DO INSTALACJI ODBIORCZEJ ZA
W ZŁEM W OBIEKCIE PRZY UL..........................................................
Na podstawie § 8 ust. 1 i 2 Rozporz dzeniem Ministra Gospodarki z dn. 15.01.2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych( Dz.U. Nr 16
poz..92),
przedstawiamy nast puj ce dane
A.DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
A1. Nazwa wnioskodawcy
Pełna nazwa wnioskodawcy

Skrócona nazwa wnioskodawcy

A 2. Siedziba wnioskodawcy
Kod pocztowy

Miejscowo

Poczta

Ulica

Nr nieruchomo ci

Skrytka pocztowa

Telefon

Faks

E-mail

A 3. Dane rejestrowe

Forma prawna wnioskodawcy

NIP
Wyci g z rejestru
Numer rejestrowy

REGON
Posiada (zał cznik nr 1)

PESEL
nie posiada

B. INFORMACJE DOTYCZ CE OBIEKTU:
B 1. Lokalizacja obiektu w którym znajduje si podł czona instalacja (zał cznik nr 2 plan sytuacyjny):
Miejscowo
Ulica
B.1.1 Tytuł prawny do korzystania z obiektu (zał cznik nr 1)
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B 2. Dane dotycz ce obiektu w którym znajduje si podł czona instalacja
Przeznaczenie
Kubatura ogrzewanych pomieszcze [m3]
Powierzchnia ogrzewanych pomieszcze [m2]
mieszkalna
niemieszkalna

B.3 .Informacje dotycz ce instalacji odbiorczych :
Rodzaj instalacji odbiorczych
Parametry
Temp.obl. °C
Ci nienie dop.kPa
1.
Centralne ogrzewanie
2.
Ciepła woda
u ytkowa

Materiał instalacji odb.

B 4. Zamówiona moc cieplna
Całkowita moc cieplna zamówiona

ΣQ =

kW

1.

Centralne ogrzewanie

Q co =

kW

2.

Ciepła woda u ytkowa rednia godzinowa

Q cw h r =

kW

3.

Ciepła woda u ytkowa maksymalna godzinowa

Q cw h max =

kW

Q min =

kW

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

* - warto całkowitej mocy cieplnej zamówionej jest sum mocy cieplnej w poz.1 i 3.
B 5. Proponowany przez wnioskodawc termin rozpocz cia poboru ciepła

C. ZAŁ CZNIKI
1.

Wyci g z rejestru wg. A 3.

2.
3,

Obja nienia:

Plan zabudowy b d szkic sytuacyjny okre laj cy usytuowanie obiektu, w którym znajduj si przył czone
instalacje odbiorcze ,w stosunku do istniej cej instalacji odbiorczej za w złem grupowym oraz innych
obiektów i urz dze uzbrojenia terenu .
Dokument potwierdzaj cy tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego b dzie dostarczone
ciepło *)

- tytuł prawny (własno

, u ytkowanie wieczyste, u ytkowanie, dzier awa, u yczenie).

................................................................................
podpis i piecz osoby/osób uprawnionej/nych)
do składania o wiadcze woli w imieniu wnioskodawcy
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