Wniosek o określenie technicznych warunków przyłączenia węzła
cieplnego do sieci ciepłowniczej PEC S.A. w Bogatyni*

Wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie
dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej.
A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
1.1. Nazwa wnioskodawcy
Pełna nazwa wnioskodawcy
Skrócona nazwa wnioskodawcy
1.2. Siedziba wnioskodawcy
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr nieruchomości
Telefon

Faks

E-mail

1.3. Dane rejestrowe
Forma prawna wnioskodawcy
NIP

REGON

PESEL

Wyciąg z rejestru

□ posiada (załącznik nr 1)

□ nie posiada

Numer rejestrowy
1.4. Osoba upoważniona do kontaktów z PEC S. A.
Imię i nazwisko
Telefon stacjonarny

Stanowisko

Telefon komórkowy

Adres e-mail

*

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemów ciepłowniczych, (Dz. U. nr 16 poz. 92.)
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2. Informacje dotyczące obiektu: 1)
2.1. Lokalizacja obiektu
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr nieruchomości
2.2. Lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie (załącznik nr 2) – (plan sytuacyjny z zaznaczonym węzłem cieplnym).
Adres węzła cieplnego (administracyjny lub budowlany, nr działki)
2.3. Dane dotyczące obiektu
Przeznaczenie (np. mieszkalny, usługowy, biurowy)

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]

Powierzchnia użytkowa ogrzewalnych pomieszczeń [m2]

Liczba mieszkańców [osoby]

2.4. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych
Rodzaj instalacji odbiorczych
1.

Centralne ogrzewanie

2.

Ciepła woda użytkowa

3.

Wentylacja

4.

Technologia

5.

Inne

Parametry
Temperatura obl. 0C
Zasilanie
Powrót

Ciśnienie dop.
kPa

Materiał instalacji odbiorczej

2.5. Zamówiona moc cieplna

ΣQ =
Qco =
Qcw=
Qw =
Qtech =
Qi =
Qmin =

Całkowita moc cieplna zamówiona (suma pozycji 1, 3, 4, 5, 6)
1.

Centralne ogrzewanie

2.

Ciepła woda użytkowa średnia

3.

Wentylacja

4.

Technologia 4)

5.

Inne

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW

2.6. Czy sporządzono audyt efektywności energetycznej?

□ tak

□ nie

2.7. Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła

W przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej więcej niż jednego węzła cieplnego, należy wypełnić stronę nr 2, odrębnie dla
każdego dodatkowego węzła cieplnego.
2) 25 ÷ 45 W/m3 w zależności od stanu budynku (1 MW = 1 000 kW = 1 000 000 W)
3) 17,25 kW dla budynku z jednym mieszkaniem 3-4 osobowym;
25,80 kW dla budynku z dwoma mieszkaniami 3-4 osobowymi;
39,00 kW dla budynku z czterema mieszkaniami 3-4 osobowymi;
4) W przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy dołączyć do nich harmonogram poboru mocy cieplnej w ciągu doby,
tygodnia i roku.
1)
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3. Załączniki
1. Wyciąg z rejestru wg 1.3.
Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do
2. istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym
węzłem cieplnym, wg 2.1.
3. Informacja o wynikach audytu energetycznego wg 2.6.
4.

Dokument potwierdzający tytuł prawny 5) wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie
dostarczone ciepło 6).

5. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne wg 2.5.

5) Tytuł

prawny (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, użyczenie).
przypadku, gdy podmiot posiada tytuł prawny w formie: użytkowania, najmu, dzierżawy lub użyczenia, należy załączyć
potwierdzoną notarialnie zgodę lub upoważnienie właściciela, użytkownika wieczystego obiektu.
6) W

Adres korespondencyjny:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
59-920 Bogatynia, ul. Ignacego Daszyńskiego 29
Strona internetowa www.pec.bogatynia.pl

Sekretariat 75 77 31922
Dział Uzgodnień Rozliczeń i Dokumentacji 75 77 31491
Dział Techniczny 75 77 31707

pec@pec.bogatynia.pl
du@pec.bogatynia.pl
tm@pec.bogatynia.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez PEC S. A. z siedzibą w Bogatyni, ul. Daszyńskiego 29, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o
Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm., do celów marketingowych, w tym do podejmowania czynności przed
zawarciem umowy oraz prowadzenia działań związanych z jej ewentualną realizacją. Zgoda ta może być w dowolnym momencie odwołana. Osoba, której dane dotyczą,
ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

……...................................................................................

Bogatynia, dnia………………

Numer formularza: TWP/DU/1/2016

Czytelny podpis Odbiorcy/ Zarządcy nieruchomości

Obowiązuje od: 01-08-2016
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UPOWAŻNIENIE WNISKODAWCY
B. Dane wnioskodawcy
1.1. Nazwa wnioskodawcy
Pełna nazwa wnioskodawcy
Skrócona nazwa wnioskodawcy
1.2. Siedziba wnioskodawcy
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica, nr nieruchomości
Telefon

Faks

E-mail

Upoważniam niżej wymienioną (osobę/instytucję)* do prowadzenia w moim imieniu spraw związanych
z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej obiektu.
Imię i nazwisko, bądź pełna nazwa firmy
Kod pocztowy

Miejscowość

Ulica

Nr nieruchomości

Telefon

Faks

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

E – mail

podpis i pieczęć osoby/osób* uprawnionej/nych* do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy
* - niepotrzebne skreślić
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