
WNIOSEK NR-2         Mielec, dnia …... - …… - ……. 
 

 

 

 

 

 

 

W n i o s e k 

o wydanie warunków przyłączenia obiektu budowlanego do sieci ciepłowniczej w obrębie SSE 
„Euro-Park” Mielec. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15-01-2007r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.07.16.92), 
występujemy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego znajdującego się w obiekcie 
budowlanym: 
 
.......................................................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................................................... 

(nazwa obiektu, adres) 

1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy 

NAZWA WNIOSKODAWCY 
Pełna nazwa wnioskodawcy 

 

Osoby reprezentujące wnioskodawcę  

- 

 

- 

 

SIEDZIBA WNIOSKODAWCY 
Kod pocztowy 

 

Miejscowość Ulica 

 

Nr nieruchomości 

 

Telefon Fax 

 

 

DANE REJESTROWE 
Forma prawna wnioskodawcy  

 

NIP REGON 

 

PESEL  

 

Sąd Rejonowy w: 

Elektrociepłownia Mielec Sp. z o.o. 

Ul. Wojska Polskiego 3 
39-300 Mielec 



2. Informacje dotyczące obiektu:  

LOKALIZACJA OBIEKTU 
Miejscowość  

  

Ulica 

 

Nr nieruchomości/działki 

 

LOKALIZACJA WĘZŁÓW CIEPLNYCH W OBIEKCIE 
(załącznik - rysunek z zaznaczonymi węzłami) 

 

DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU 
Przeznaczenie Powierzchnia ogrzewanych 

pomieszczeń [m²] 

Kubatura ogrzewanych 

pomieszczeń [m³] 

 
 

ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ 
 

 Całkowita moc cieplna ∑Q=                                 MW 
1. centralne ogrzewanie Qco =                                                 MW 

2. ciepła woda użytkowa   Qcwh max =                                 MW  
 

3. Wentylacja/nagrzewnice Qw =                                MW  
4. technologia  (1) Qtech =                            MW       
5. inne Qi =                                  MW       
 

Roczne zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie 1m2 powierzchni obiektu [GJ/m2] 

 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia poboru ciepła 

 

 

 

3. ZAŁĄCZNIKI: 

1. 

Wyrys z mapy ewidencji działek / plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający 
usytuowanie obiektu wraz z planowaną lokalizacją węzła cieplnego, do którego dostarczane 
będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń 
uzbrojenia terenu. 

2. 

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego 
będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej (w przypadku, gdy podmiot posiada tytuł 
prawny w formie użytkowania/dzierżawy/najmu lub użyczenia należy załączyć kopię 
dokumentu).   

3. 
Zaświadczenie o nadaniu nr NIP, REGON, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub  
o działalności gospodarczej. 

4. 
Upoważnienie wnioskodawcy do prowadzenia w jego imieniu spraw związanych  
z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej obiektu przez osobę trzecią lub inną instytucję.  

5. 
Projekt wykonawczy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, 
wentylacji, technologii. 

6. Informacja o posiadaniu audytu energetycznego obiektów: posiada/nie posiada* 

 



Objaśnienia: 

(1) w przypadku zapotrzebowania na ciepło do celów technologicznych należy harmonogramem 

określić wymagane parametry medium w ciągu doby, tygodnia i roku. 

* niepotrzebne skreślić 

 

          
         Wnioskodawca:     
 

 

 

 

 

 

        

Pieczęć firmowa, imienna, podpis 
osoby uprawnionej do składania 
oświadczeń w imieniu wnioskodawcy. 

 


