Mińsk Maz. ………………

Wniosek
o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego obiektu
do sieci ciepłowniczej PEC Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
z dnia ………………. r.

1. Nazwa wnioskodawcy.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
KRS………………………. NIP ……………………… REGON ………………….
1.1. Adres…………………………………………………………………………………
…..................................................................................................................................
Tel. ……………………………….
Fax ……………………………….
E – mail ………………………….
Strona www …………………......
1.2. Nazwisko i imię przedstawiciela wnioskodawcy bądź innej osoby prawnej lub
fizycznej upowaŜnionej do reprezentacji w sprawie przyłączenia:……………...
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
KRS………………………. NIP ……………………… REGON ………………….
Tel. ……………………………….
Fax ……………………………….
E – mail ………………………….
Strona www …………………......
Zakres i termin upowaŜnienia………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
2. Informacje o przyłączanym obiekcie.
2.1. Adres………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Rodzaj obiektu:
nowy: ………………… [tak/nie]
rozbudowa………….... [tak/nie]
istniejący……………… [tak/nie]
dotychczasowe źródło ciepła i jego parametry eksploatacyjne:……………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..
• przeznaczenie…………………………………………………………………..
• powierzchnia ogółem……………………………… m2
w tym:

o
o
o
o
o
o
o
o
o

pomieszczeń mieszkalnych ……………………. m2
pomieszczeń biurowych…. ……………………. m2
pomieszczeń handlowych... ……………………. m2
pomieszczeń usługowych… ……………………. m2
pomieszczeń produkcyjnych ..…………………. m2
inne………………………………………………. m2
kubatura ogółem………………………………... m3
liczba kondygnacji………………………….
liczba mieszkańców…………………………

2.2. Informacja o rodzaju i parametrach instalacji odbiorczych.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Rodzaj instalacji

Temp.
obliczeniowa
[Tz/Tp°C]

Ciśnienie
dopuszczalne
[kPa]

Materiał

Centralne ogrzewanie

2.3. Zamówiona moc cieplna
Lp. Przeznaczenie Symbol
1.
Centralne
Qco
ogrzewanie
2.
Ciepła woda
uŜytkowa
Qcw.max.
max. godz
3.
Ciepła woda
uŜytkowa
Qcw śr.
średnia godz.
4.
Wentylacja
Qw
5.
Technologia
QT
6.
Inne
Qi
7.
Całkowita
ΣQ
moc cieplna

Etap I

Etap II

Etap III Docelowo Jednostka
kW

kW

kW
kW
kW
kW
kW

(suma 1+3+4+5+6)

8.

Minimalny
pobór mocy
poza sezonem
grzewczym.

Qmin

JeŜeli pobór tylko
dla cwu to:

Qmin=Qcwu śr.

3. Planowany termin rozpoczęcia poboru ciepła:
• Etap I…………………………………...

kW

•
•
•

Etap II………………………………..
Etap III……………………………….
Docelowo……………………………..

4. Wymagane załączniki do wniosku:
• Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z
obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło………………………………
………………………..…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..
• Plan sytuacyjny w skali 1:500 (1:1000) określający usytuowanie obiektu
…………………………………………………………………………………..
• UpowaŜnienie do reprezentacji……………………..z dnia………………….

Podpis upowaŜnionego
przedstawiciela wnioskodawcy

Data przyjęcia
……………….
Podpis
……………….

