Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Geotermia Podhalańska S.A.
34-500 Zakopane, ul. Nowotarska 35a

NR ODB:……………………

WNIOSEK O ZMIANĘ MOCY ZAMÓWIONEJ
A. Dane Odbiorcy
A.1. Nazwa
Imię i nazwisko / pełna nazwa

A.2. Siedziba
Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

E-mail

Ulica, nr

A.3. Adres korespondencyjny
Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica, nr

A.4. Osoba upoważniona do kontaktów
Imię i nazwisko / pełna nazwa

Telefon

Funkcja

Rodzaj i przeznaczenie budynku np. mieszkalny, usługowy

Numer umowy

Grupa taryfowa

Miejscowość

Ulica, nr

B. Dane punktu odbioru ciepła
A.1. Nazwa i lokalizacja obiektu

A.2. Charakterystyka obiektu
Powierzchnia (po
korekcie)

Kubatura (po korekcie)

Liczba łazienek

Liczba mieszkańców

Liczba miejsc
noclegowych

A.3. Węzeł cieplny (zakreślić właściwe)
Własność Odbiorcy

Własność PEC Geotermia Podhalańska S.A.

A.4. Zamówiona moc cieplna (kW)
centralne
ogrzewanie
#1

Rodzaj potrzeb
cieplnych

ciepła woda
użytkowa
#2

wentylacja
#3

technologia technologia
#4

#5

Inne
#6

Razem zamówiona moc
cieplna

Moce cieplne przed
korektą
Korekta mocy cieplnych
Moc cieplne po korekcie

A.5. Uzasadnienie zmiany mocy (zakreślić właściwe)
Termomodernizacja
Rozbudowa budynku

Modernizacja obiektu
Inne (wymienić jakie)

Modernizacja instalacji
wew.
Inne (wymienić jakie)

Zmiana sposobu
użytkowania
Inne (wymienić jakie)

Korekta niewłaściwego
zamówienia mocy
Inne (wymienić jakie)

A.6. Data zwiększenia zamówionej mocy cieplnej (propozycja odbiorcy)

Przyjmuję do wiadomości, iż PEC Geotermia Podhalańska S.A. pobierze opłatę za zmianę nastawy regulatora
przepływu i różnicy ciśnień lub regulatora przepływu wynikającą ze zmiany zamówionej mocy cieplnej, zgodnie z
obowiązującym „Cennikiem usług pozataryfowych PEC Geotermia Podhalańska S.A.”

…………………………………………..
Miejscowość, data

………………………………………
Podpis odbiorcy

Zasady zmiany mocy cieplnej
Zmniejszenie mocy cieplnej:
1. Odbiorca występuje z pisemnym wnioskiem do 30 czerwca roku poprzedzającego rok wprowadzenia zmiany.
2. Razem zamówioną moc cieplną w pkt A.4. oblicza się wg wzoru:
 dla potrzeb cieplnych z ciepłą wodą użytkową jako: #1 + #3 + #4 + #5 + #6 x wskaźnik: 1,2;
 dla potrzeb cieplnych bez ciepłej wody użytkowej jako: #1 + #3 + #4 + #5 + #6.
3. Zmiana wielkości zamówionej mocy cieplnej jest realizowana na podstawie protokołu korekty mocy obowiązujących od 1
stycznia roku następnego.
4. Zmiana wielkości zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu może być realizowana jeden raz w roku kalendarzowym, po
upływie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy sprzedaży ciepła.
5. W przypadku zmiany mocy w wyniku termomodernizacji obiektu, zaleca się aby wniosek udokumentowany został przez
Odbiorcę audytem energetycznym, który daję gwarancję prawidłowego ustalenia nowej mocy zamówionej.
Zwiększenie mocy cieplnej:
Zwiększenie zamówionej mocy cieplnej dla danego obiektu może nastąpić w uzgodnionym przez strony terminie, pod
warunkiem, iż sieć ciepłownicza posiada wystarczającą zdolność przesyłową, a stan techniczny węzła cieplnego i jego
wyposażenie zapewnią poprawną pracę zarówno węzła jak i instalacji odbiorczej budynku.

