
Przyłączenie obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej, 
Odbiorcy ciepła działającego w obszarze SSE „Euro-Park” 
Mielec. 
 

Krok I – Zapytanie o warunki przyłączenia: 

W celu przyłączenia Państwa obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej w obszarze SSE 
„Euro-Park” Mielec, należy zwrócić się do nas z zapytaniem (wniosek nr-1), o zapewnienie 
dostaw ciepła i możliwość przyłączenia. 

 w odpowiedzi prześlemy Państwu informację o braku możliwości lub zapewnienie na 
dostawy ciepła z informacją o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej. (Niniejsze 
zapewnienie może stanowić podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę). 
Nadmieniamy, że podstawą przyłączenia będą wydane warunki przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej i podpisana umowa przyłączeniowa pomiędzy stronami. 

Krok II – Wydanie warunków i umowy przyłączeniowej: 

W przypadku uzyskania zapewnienia dostaw ciepła - należy złożyć (wniosek nr-2), o wydanie 
warunków przyłączenia węzła c.o. do sieci ciepłowniczej. 

 w odpowiedzi na złożony wniosek, ECM wyda Państwu warunki przyłączenia oraz 
projekt umowy przyłączeniowej, który może ulegać modyfikacji z uwagi na warunki 
przyłączenia i warunki dostarczania ciepła (projekt umowy przyłączeniowej). Treść 
umowy przyłączeniowej określa zasady realizacji i finansowania przedmiotowej 
inwestycji. Po podpisaniu umowy Strony przystąpią do realizacji zadań. 

Krok III – Podpisanie kompleksowej umowa na dostarczanie ciepła, rozpoczęcie 
dostaw ciepła do obiektu: 
 

1. Po zrealizowaniu wszystkich postanowień umowy przyłączeniowej zawierana jest 

pomiędzy Stronami kompleksowa umowa sprzedaży ciepła. Projekt kompleksowej 

umowy sprzedaży ciepła zostanie doręczony później niż z chwilą podpisania umowy 

przyłączeniowej, która reguluje wzajemne zobowiązania dotyczące realizacji dostawy 

ciepła do Państwa obiektu budowlanego. 

2. Po podpisaniu umowy kompleksowej sprzedaży ciepła – w terminie i na zasadach 

oznaczonych w tej umowie, ECM rozpocznie dostawę ciepła. 

http://80.244.133.162/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/wniosek_nr-1.pdf
http://80.244.133.162/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/wniosek_nr-2.pdf
http://80.244.133.162/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/projekt_umowy_o_przylaczenie_do_sieci_cieplowniczej.pdf


 

UWAGI: 
1. Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia do wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie 

wniosku lub przekazanie informacji dodatkowych w przypadku braku wskazania 

wszystkich niezbędnych informacji zawartych we wniosku, albo konieczności 

dodatkowego wyjaśnienia zawartych informacji. 

2. W przypadku problemów i niejasności związanych z wypełnieniem wniosku oraz 

uzyskania dodatkowych informacji – prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 

(17) 774-51-18 wew. 210, w godzinach od 7:30 do 14:30. 

3. Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb 

niezbędnych do realizacji procesu przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej. 

 

Do pobrania (.pdf):  

1) Wniosek o wydanie informacji w zakresie możliwości przyłączenia do sieci 

ciepłowniczej w obrębie SSE „Euro-Park” Mielec. 

2) Wniosek o wydanie warunków przyłączenia obiektu budowlanego do sieci 

ciepłowniczej w obrębie SSE „Euro-Park” Mielec. 

3) Projekt umowy przyłączeniowej. 

 

http://80.244.133.162/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/wniosek_nr-1.pdf
http://80.244.133.162/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/wniosek_nr-1.pdf
http://80.244.133.162/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/wniosek_nr-2.pdf
http://80.244.133.162/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/wniosek_nr-2.pdf
http://80.244.133.162/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/projekt_umowy_o_przylaczenie_do_sieci_cieplowniczej.pdf

