Zakopane, dnia …………………..…

NR ODB: …………...

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

WNIOSEK
O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.
(wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie
dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
„W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych”
(Dz.U. Nr 16, poz 92), występujemy o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego
do sieci ciepłowniczej.
A. Karta danych wnioskodawcy
A.1. Nazwa wnioskodawcy
Pełna nazwa wnioskodawcy

Skrócona nazwa wnioskodawcy

A.2. Siedziba wnioskodawcy
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr

Telefon

Fax

E-mail

A.3. Adres korespondencyjny wnioskodawcy (wypełnić jeżeli inny niż siedziba wnioskodawcy)
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr

A.4. Dane rejestrowe wnioskodawcy
Forma prawna wnioskodawcy (1)
NIP

Seria i nr dow. os.
REGON

Rodzaj rejestru (2)

PESEL
Nr rejestrowy

A.5. Dane osoby reprezentującej wnioskodawcę
Imię i nazwisko

Funkcja

Adres korespondencyjny osoby reprezentującej wnioskodawcę

Telefon
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B. Karta danych obiektu
B.1. Nazwa i lokalizacja obiektu - załącznik nr 3 z proponowaną lokalizacją węzła w obiekcie
Nazwa obiektu

Ulica, nr

Miejscowość

Nr ewidencyjny działki i obręb

B.2. Stan prawny obiektu (4)
Księga wieczysta nr

Księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w

B.3. Posiadany tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu (4) (zakreślić właściwe)
własność

użytkowanie
wieczyste

zarząd

użytkowanie
zwykłe

użyczenie

dzierżawa

najem

B.4. Dane dotyczące obiektu
Przeznaczenie obiektu

Powierzchnia ogrzewana [m2]

Kubatura ogrzewana [m3]

Istniejący/projektowany

Liczba stałych
mieszkańców

Liczba miejsc
noclegowych

Rok budowy

Wysokość
obiektu [m]

Liczba
łazienek

Liczba umywalek /
zlewozmywaków

Liczba
natrysków

Liczba
wanien

B.5. Rodzaj i roczne zużycie paliwa na potrzeby cieplne (dla obiektów istniejących)
Rodzaj stosowanego paliwa

j.m.

Drewno

m3

Ilość

Węgiel
kg
Koks
kg
Olej opałowy
litr
Gaz ziemny
m3
Propan
kg
Energia elektryczna
kWh
B.6. Planowane dodatkowe awaryjne źródła ciepła (zakreślić właściwe)
Kominek z
Inne (jakie?)
płaszczem
……………………
wodnym
B.7. Planowane dodatkowe współpracujące źródła ciepła (zakreślić właściwe)
Kominek z
Kolektory
Inne (jakie?)
Lokalna kotłownia
Pompy ciepła
płaszczem
słoneczne
……………………
wodnym
Lokalna kotłownia

Kolektory
słoneczne

Pompy ciepła

Inne (jakie?)
………………….

Inne (jakie?)
………………….

B.8. Dane dotyczące instalacji odbiorczych
Rodzaj instalacji odbiorczych

Temp. obliczeniowe [oC]

Istniejąca

Projektowana

centralne ogrzewanie
ciepła woda użytkowa
wentylacja
Inne ………………………
Inne ………………………
B.9. Zamówiona moc cieplna
1 centralne ogrzewanie
ciepła woda użytkowa (cwu przygotowywane w układzie
2
przepływowym, bez zasobnika)
3 wentylacja
4

inne

5 inne
Całkowita zamówiona moc cieplna
(bez cwu = 1+3+4+5, z cwu = (1+3+4+5) x 1,2)
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym`

Qco=

kW

Qcwu=

kW

Q w=

kW

Q i1=

kW

Qi2=

kW

∑Q=

kW

Qmin=

kW
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B.10. Proponowana forma własności węzła cieplnego (5) (zaznaczyć właściwe)
Węzeł własnością wnioskodawcy (zakup)

□

□

Węzeł własnością PEC GP S.A.

C. Załączniki (zaznaczyć właściwe)
1. Kopie wyciągów z rejestrów i dokumentów, potwierdzone "za zgodność z oryginałem"
ze wskazaniem bieżącej daty potwierdzenia, opieczętowanych i podpisanych przez
osoby upoważnione, wg A.4.

□

2. Dokument upoważniający osobę reprezentującą do występowania w imieniu
wnioskodawcy i składania w jego imieniu oświadczeń woli, jeśli wymagany, wg A.5.

□
□
□

3. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego
będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji węzła
cieplnego w obiekcie, wg B.1.
4. Dokument potwierdzający aktualny tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z
obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, wg B.2 i B.3.

Objaśnienia:
- (1) - np. osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka jawna, spółka z o.o., spółka
komandytowa, osoba prawna, inna instytucja – wpisać właściwy,
- (2) - np. EDG, KRS, itp
- (3) - w przypadku gdy wnioskodawca posiada tytuł prawny w formie użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia
wymagana jest notarialnie potwierdzona zgoda lub upoważnienie właściciela, użytkownika wieczystego,
- (4) - w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej więcej niż jednego węzła cieplnego, należy wypełnić "B. Karta
danych obiektu" odrębnie dla każdego dodatkowego węzła cieplnego,
- (5) w przypadku obiektów o zamówionej mocy cieplnej do 30 kW właścicielem węzła może być tylko wnioskodawca
(zakup), natomiast w przypadku obiektów o zamówionej mocy cieplnej powyżej 30 kW właścicielem węzła cieplnego
może być wnioskodawca lub PEC Geotermia Podhalańska S.A.

Oświadczenie.
Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z
wydawaniem warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Geotermia Podhalańska S.A. z biurem w Zakopanem, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych
osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami).

……………………………………………………..
Podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych do
składania oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy
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