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W N I O S E K 
o wydanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej 

 

I Nazwa i adres wnioskodawcy: ............................................................................................................... 

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

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

 

II Obiekt: .................................................................................................................................................... 

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

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

/ dokładny adres i rodzaj obiektu /  

 

 

III Informacje dotyczące instalacji odbiorczej: 

L.p. 
Rodzaj instalacji 

odbiorczych 

Temperatury 

obliczeniowe 

[°C] 

Ciśnienie 

dopuszczalne 

[kPa ] 

Opory 

hydrauliczne 

[kPa ] 

Pojemność  

[m3 ] 
Materiał 

1 Centralne ogrzewanie      

2 Ciepła woda       

3 Technologia      

4 Wentylacja      

5 Inne      

 
 

IV Zamówiona moc cieplna:  

L.p. Wyszczególnienie Jedn. Wielkość 

1 Całkowita zamówiona moc cieplna  kW  

1.1 Centralne ogrzewanie kW  

1.2 Ciepła woda kW  

1.2.1 Ciepła woda - moc średnia godzinowa kW  

1.2.2 Ciepła woda - moc maksymalna godzinowa kW  

1.3 Wentylacja   kW  

1.4 Technologia * kW  

1.5 Inne kW  

2 
Minimalny pobór mocy poza sezonem 

grzewczym 
kW  

3 Roczne zapotrzebowanie ciepła GJ  

*   w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy dołączyć harmonogram poboru mocy cieplnej  

  w ciągu doby, tygodnia i roku 

 

V Proponowany termin lub harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła:     
 

...................................................................................................................................................................... 
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VI Informacja określająca wyniki audytu energetycznego:  
w przypadku braku takich informacji należy podać charakterystykę techniczną obiektu określając niżej 

wymienione parametry: 

L.p. Dane dotyczące obiektu Jedn. Charakterystyka techniczna obiektu 

1 Kubatura ogrzewanych pomieszczeń m3  

2 Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń m2  

2.1 w tym pomieszczeń o wysokości powyżej 3m m2  

3 Liczba mieszkań m-ń  

4 Rodzaj wentylacji pomieszczeń w budynku  -  

5 Sposób przygotowania ciepłej wody -  

5.1 Centralnie przez wymiennik w węźle cieplnym -  

5.2 Indywidualnie - wymienniki mieszkaniowe -  

5.3 Indywidulanie - w inny sposób przez odbiorcę -  

6 Przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń -  

 

Do wniosku należy dołączyć załączniki: 

1/ Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie 

dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej. 

2/ Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie 

dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń 

uzbrojenia terenu.  

3/ Kserokopie: NIP, REGON, KRS. 

 

Podanie powyższych informacji oraz dostarczenie załączników jest obowiązkowe,  

a jakikolwiek brak w tym zakresie spowoduje uznanie wniosku za niekompletny. 

 

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami jest podstawą do wydania warunków 

przyłączenia do sieci ciepłowniczej, umowy przyłączeniowej oraz ustanowienia nieodpłatnej 

służebności gruntowej w formie aktu notarialnego. 

 

Jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego zawiadomienia adresata niniejszego wniosku o 

wszelkich zaistniałych zmianach w planach realizacji inwestycji, lokalizacji, itp. 

 

Wnioskodawca: 

 

 

 

..........................................  .........................................       .......................................... 
         (miejscowość i data)                (imię nazwisko)           (pieczęć i podpis wnioskodawcy)  
  

    

W sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt: 

Węglokoks Energia Sp. z o.o.  

Dział Projektów Rozwojowych  

tel. +48 32 416 77 03. 


