
   
                                           Aleksandrów  Łódzki, dn,  ............................. 
 
 
 
                                                 „PGKiM” Sp. z o.o.  
                                                              ul. 1-go Maja 28/30 
                                                                         95-070 Aleksandr ów Łódzki 

 
 
 
                                                    WNIOSEK 
 

O OKREŚLENIE WARUNK ÓW PRZYŁĄCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO 
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

 
( wypełnia wnioskodawca posiadaj ący 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. z 2007 r. Nr 16, poz. 92), występujemy    
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego w obiekcie:  
 
................................................................................................................................................... 

(nazwa obiektu) 
 

...................................................................................................................................... 
           (adres) 

 
A.  Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy: 
A.1. Nazwa wnioskodawcy: 
Pełna nazwa wnioskodawcy 
 
Skrócona nazwa wnioskodawcy 
 

 
A.2.Siedziba wnioskodawcy: 
Kod pocztowy 
 

Miejscowość 
 

Ulica i numer 
 

Telefon 
 

Fax 
 

 
A.3. Dane rejestrowe: 
Forma prawna wnioskodawcy 
 
NIP 
 

REGON 
 

PESEL 
 

Wyciąg z rejestru 
                                      �  posiada     (załącznik nr 1)                                                               �   nie posiada 
Numer rejestrowy 
 

 
A.4. UpowaŜniony przedstawiciel wnioskodawcy do kontaktów  z Wydziałem Gospodarki Cieplnej, 
        ul. Pabianicka 125: 
Imię i nazwisko 
 
Telefon 
 

Fax 

 
 



 
 
 
A.5. UpowaŜniony projektant do kontaktów z Wydziałem Gospodarki Cieplnej, ul. Pabianicka 125: 
Biuro projektowe 
 
Imię i nazwisko projektanta 
 
Telefon 
 

Fax 

 
 
B.  Informacje dotycz ące obiektu (1): 

B.1. Lokalizacja obiektu : 
 
Ulica Nr nieruchomości 

B.1.1. Lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie     (załącznik nr 2 - z zaznaczonym w ęzłem cieplnym)  
  

 
 

B.2. Dane dotyczące obiektu: 
Przeznaczenie 
 

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń (m3) 

                                                                                        Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń (m2) 
 

 
 
B.3. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych: 
                  �  nowa                                          �  istniejąca                                               �  modernizowana 
Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Materiał instalacji  
 temp. obliczeniowa (°C) ciśnienie dop. (kPa) odbiorczych 
1 centralne ogrzewanie    

2 ciepła woda uŜytkowa    

3 wentylacja    

4 technologia    

5 inne    

6 inne    
 
 

B.4. Zamówiona moc cieplna: 
1 centralne ogrzewanie Qco              -                                    kW 

2 ciepła woda uŜytkowa średnia godzinowa Qcw 
h 
śr      -                                    kW 

3 ciepła woda uŜytkowa maksymalna godzinowa Qcw 
h 

max   -                                    kW 

4 wentylacja Qw               -                                     kW 

5 technologia** Q tech          -                                    kW 

6 inne Qi                 -                                    kW 

Całkowita moc cieplna zamówiona (suma poz.1,3,4,5,6) ∑Q               -                                     kW 

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qmin            -                                    kW 

 



 
B.5. Proponowane przez Wnioskodawcę terminy:: 
 
- opracowania i uzgodnienia dokumentacji technicznej węzła 
  cieplnego: 

 
……………………………………………….. 

 
- zakończenia budowy i odbiorów końcowych instalacji odbiorczej: 

 
……………………………………………….. 

 
- zakończenia budowy i odbiorów końcowych węzła cieplnego: 

 
………………………………………………… 

 
- rozpoczęcia poboru ciepła: 

 
………………………………………………… 

 
 
C.  ZAŁĄCZNIKI: 

1. Kopia wyciągu z rejestru lub ewidencji wg A 3. 
2. Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczane będzie ciepło w stosunku do 

istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczon ą lokalizacj ą 
węzła cieplnego  wg B 1.  

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny*** wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie 
dostarczone ciepło (2). 

4. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne wg B 4. 

5. UpowaŜnienie wg A 4, A 5. 

 
Objaśnienia: 

(1)- w przypadku podłączenia do sieci cieplnej więcej niŜ jednego węzła, naleŜy wypełnić stronę nr 2, 
         odrębnie dla kaŜdego dodatkowego węzła cieplnego. 

       (2) -  w przypadku, gdy podmiot posiada tytuł prawny w formie: uŜytkowania, najmu, dzierŜawy lub uŜyczenia,  
               naleŜy załączyć potwierdzoną notarialnie zgodę lub upowaŜnienie właściciela, uŜytkownika wieczystego 
               obiektu. 
        �   -  oznaczyć właściwe pole ( x ) 
        *   - niepotrzebne skreślić  
        ** -  w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych naleŜy dołączyć harmonogram poboru mocy  
              cieplnej. 
       *** -  tytuł prawny (własność, uŜytkowanie wieczyste, uŜytkowanie, najem, dzierŜawa, uŜyczenie) * 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                ........................................................... 
                                  (podpis i pieczęć wnioskodawcy) 
                                                                                                                                                     


