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Wniosek
O OKREÚLENIE WARUNKÓW PRZY£¥CZENIA DO SIECI CIEP£OWNICZEJ
•RÓD£A CIEP£A ZNAJDUJ¥CEGO SIÆ
PRZY UL.
W
(wypeùnia wnioskodawca posiadaj¹cy tytuù prawny do korzystania z obiektu, do którego bêdzie dostarczane ciepùo z sieci cieplnej)

Na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r w sprawie szczegóùowych
warunków funkcjonowania systemów ciepùowniczych (Dz.U. Nr 16 poz.92) przedstawiam(y)
nastêpuj¹ce dane:
A.Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
A 1. Nazwa wnioskodawcy
Peùna nazwa wnioskodawcy
01
Skrócona nazwa wnioskodawcy
02

A 2. Siedziba wnioskodawcy
Kod pocztowy

Miejscowoœã

Poczta

03
ulica

04
Nr nieruchomoœci

05
Skrytka pocztowa

06
Telefon

07
Fax

08
E-mail

09

10

11

A.3. Dane rejestrowe
Forma prawna wnioskodawcy
12
NIP

REGON

13
WYCI¥G Z REJESTRU*
16
NUMER REJESTROWY**

PESEL

14
POSIADA -POZ.18 [X] 17

1

ZA£¥CZNIK NR 1 18

15
NIE POSIADA -POZ.20 [X] -

1

19

20

21

B. Informacje dotycz¹ce êródùa ciepùa:
B 1. Lokalizacja êródùa ciepùa
Miejscowoœã
01
ulica

Nr nieruchomoœci

02

03

B 1.1. Lokalizacja êródùa ciepùa (zaù¹cznik nr 2)-(plan sytuacyjny z zaznaczonym êródùem ciepùa)

B 2. Noœnik ciepùa :
B 2.1.Parametry noœnika ciepùa:
Temperatura [oC]
Ciœnienie [MPa]

Zasilanie
05

Powrót
.....................................

Zasilanie
07

06

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

Powrót
.....................................

08

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

1
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Wùasnoœci fizykochemiczne:
Twardoœã ogólna

Odczyn
............................................... [pH]

09

Zasadowoœã ogólna
............................................... [mVal/dm3]

11

Tlen rozpuszczony (O2)
...............................................[mg/dm3]

13

10

............................................... [mVal/dm3]

Ýelazo ogólne
............................................... [mg Fe/dm3]

12

Zawiesina ogólna
............................................... [mg/dm3]

14

Dopuszczalne zanieczyszczenia noœnika zawracanego z sieci do êródùa
3

...............................................[mg/dm ]

15

B 2.3. Moc cieplna êródùa (1)
Minimalna

Maksymalna
............................................... [MW]

16

17

............................................... [MW]

B 2.4. Charakterystyka techniczna êródùa ciepùa
B 2.4.1. Wydajnoœã instalacji do uzdatniania wody w celu napeùnienia sieci i uzupeùniania ubytków.
Minimalna

Maksymalna
............................................... [m3/h]

18

19

............................................... [m3/h]

B 2.4.2. Ukùad technologiczny êródùa ciepùa i wydajnoœã urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ciepùo (zaù¹cznik nr 3).
B 2.4.3. Ukùad regulacji iloœci ciepùa dostarczanego do sieci ciepùowniczej oraz charakterystyka urz¹dzeñ
reguluj¹cych natê¿enie przepùywu i temperaturê noœnika ciepùa (zaù¹cznik nr 4)
B 2.4.4. Ukùad pomiarowo-rozliczeniowy oraz charakterystyka urz¹dzeñ sùu¿¹cych do pomiaru iloœci i parametrów
noœnika ciepùa dostarczanego ze êródùa ciepùa do sieci ciepùowniczej (zaù¹cznik nr 5).
(1)

-w przypadku etapowego osi¹gania mocy êródùa nale¿y zaù¹czyã harmonogram realizacji kolejnych etapów oraz maksymalnej
i minimalnej mocy cieplnej dla tych etapów (zaù¹cznik nr 6).

B 3. Proponowany termin rozpoczêcia dostaw ciepùa.
20

B 4.Warunki dostarczania ciepùa w formie zaù¹cznika.
C. ZA£¥CZNIKI
1.Wyci¹g z rejestru wedùug A.3
2.Plan zabudowy b¹dê szkic sytuacyjny okreœlaj¹cy usytuowanie obiektu wzglêdem istniej¹cej sieci ciepùowniczej oraz innych
obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu wg.B 1.1.
3.Ukùad technologiczny êródùa ciepùa i wydajnoœã urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych ciepùo wg. B 2.4.2.
4.Dokument potwierdzaj¹cy tytuù prawny "&" wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego bêdzie dostarczone ciepùo.
5.Harmonogram realizacji kolejnych etapów osi¹gania mocy cieplnej êródùa.
6. Ukùad regulacji iloœci ciepùa dostarczanego do sieci ciepùowniczej oraz charakterystyka urz¹dzeñ reguluj¹cych natêêenie
przepùywu i temperaturê noœnika ciepùa wg.B 2.4.3.
7.Ukùad pomiarowo rozliczeniowy oraz charakterystyka urz¹dzeñ sùu¿¹cych do pomiaru iloœci i parametrów noœnika ciepùa
dostarczanego ze êródùa ciepùa do sieci ciepùowniczej wg. B 2.4.4.
Objaœnienia:
& - dotyczy podmiotu prawnego posiadaj¹cego tytuù prawny-wùasnoœã u¿ytkowanie wieczyste.***
*-wyci¹g z rejestru s¹dowego (KRS) lub zaœwiadczenie o wpisie do ewidencji dziaùalnoœci gospodarczej
** KRS lub w przypadku wpisu do ewidencji podaã numer z ewidencji dziaùalnoœci gospodarczej oraz
kto w/w numer nadaù .W obu przypadkach zaù¹czyã ksera w/w dokumentów z potwierdzeniem zgodnoœci.
***-niepotrzebne skreœliã;

.............................................................
podpis i pieczêã
osoby/osób*** uprawnionej/nych*** do skùadania oœwiadczeñ

***-niepotrzebne skreœliã;

woli w imieniu wnioskodawcy

2

