Wydanie 1/2010

Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku
ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko tel. 14 68 62 505,
fax. 14 68 63 005

Brzesko, dn ...........................

Wniosek
o określenie warunków przyłączenia
na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16/2007, poz. 92)

1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
Pełna nazwa wnioskodawcy:

Adres wnioskodawcy:

nr telefonu/fax: .......................................................... e-mail: ..............................................................
Dane rejestrowe:
NIP □ □ □ -□ □ □ - □ □ - □ □ REGON□ □ □ □ □ □ □ □ □ PESEL □□□□□□□□□□□

2. Lokalizacja obiektu (adres): ......................................................................................................
lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie - plan sytuacyjny z zaznaczonym węzłem cieplnym jako załącznik do ww.
wniosku o przyłączenie

3. Charakterystyka obiektu
O1) projektowany
□ istniejący nowo przyłączany □ istniejący modernizowany
a) przeznaczenie: ....................................................................................................................
3

b) kubatura całkowita obiektu: ........................................ [m3]

o

c) kubatura ogrzewana: .................................................... [m3]
2

d) powierzchnia użytkowa ogrzewana: ........................... [m2]
Informacja o wynikach audytu energetycznego (w załączeniu do wniosku)
□ posiada
□ nie posiada
4. Rodzaj potrzeb cieplnych:
□ centralne ogrzewanie
□ ciepła woda użytkowa
□ wentylacja
□ klimatyzacja
□ inne (opis) ............................................................................................................................
5. Zamówiona moc cieplna na potrzeby:
-

c.o.: ........................................... [kW]
c.w.:........................................... [kW]
wentylacja: ............................... [kW]
klimatyzacja: ............................ [kW]
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- inne: .............................................. [kW]
w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy załączyć harmonogram poboru mocy cieplnej

6. Proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła : ................................................................
szczegółowy termin rozpoczęcia poboru ciepła zostanie określony w Umowie o przyłączenie

7. Odbiorca jest zainteresowany budową przyłącza przez dostawcę ciepła: □ tak □ nie
8. Odbiorca jest zainteresowany budową węzła cieplnego przez dostawcę ciepła: □ tak □ nie i na
koszt dostawcy ciepła: □ tak □ nie
9. Dodatkowe uwagi wnioskodawcy:

UWAGA: Złożenie niniejszego wniosku stanowi jedynie zapytanie, skierowane do MPEC Brzesko Sp. z o.o.,
o możliwość i warunki przyłączenia obiektu wnioskodawcy do sieci ciepłowniczej i nie rodzi po stronie wnioskodawcy
żadnych zobowiązań prawnych i finansowych w stosunku do Spółki.

podpis i pieczęć
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 2)
Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych przez
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Brzesku, ul. Ciepła 11, 32-800 Brzesko, w celu
opracowania i wydania warunków technicznych przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz o prawie wglądu
do moich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji niniejszego
wniosku.

data

podpis

10. ZAŁĄCZNIKI3)
Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dołączenie kompletu załączników zgodnie z poniższym wykazem
Osoby fizyczne winny załączyć do wniosku:

Osoby prawne winny załączyć do wniosku:

• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy
korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane
do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane
ciepło z sieci ciepłowniczej;
ciepło z sieci ciepłowniczej;
• zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności
• wypis z Krajowego Rejestru Sądowego;
gospodarczej (dotyczy jedynie osób prowadzących
• plan zabudowy (lub szkic sytuacyjny), określający
działalność gospodarczą, w tym Spółek cywilnych, a
usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane
przyłączany obiekt związany jest z prowadzeniem tej
ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej
działalności);
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu;
• plan zabudowy (lub szkic sytuacyjny), określający
• lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie - plan sytuacyjny
usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane
z zaznaczonym węzłem cieplnym jako załącznik do ww.
ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej
wniosku o przyłączenie.
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu wraz
z lokalizacją węzła cieplnego w obiekcie.
Uwaga:
Inne jednostki organizacyjne - winny załączyć również
dokument stwierdzający powołanie i uprawnienie do
zawierania umów.
Właściwą opcję należy wybrać przez postawienie krzyżyka w polu
Dotyczy wyłącznie osób fizycznych
Powyższe wymagania wynikają z rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 16.07.92 §7 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 i 2)
1)
2)
3)
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