Kozienice, dnia ......................................

Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o
ul. Przemysłowa 15
26 – 900 Kozienice

WNIOSEK
O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA WĘZŁA CIEPLNEGO
DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz.U.Nr 16,poz.92)
występuję (występujemy)* o przyłączenie węzła cieplnego znajdującego się (projektowanego)* w
obiekcie:
1) nazwa obiektu - ................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
2) adres - ................................................................................................................................................
3) nr ewidencyjny działki - ...................................................................................................................

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy:
A1. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY
01. Pełna nazwa wnioskodawcy / nazwisko i imię*
02. Osoby reprezentujące wnioskodawcę

A2. SZIEDZIBA WNIOSKODAWCY / ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY *
03. Kod pocztowy
04. Miejscowość
05. Ulica

06. Nr nieruchomości

07. Telefon

08. Fax

A3. DANE REJESTROWE
09.Forma prawna wnioskodawcy
10. NIP

11. REGON

13. Wyciąg z rejestru
posiada / nie posiada *
14. Numer rejestrowy

12. PESEL

B. Informacje dotyczące obiektu: (1)
B1. LOKALIZACJA OBIEKTU
15. Miejscowość
17. Nr nieruchomości

16. Ulica

B1.1. Lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie - (załącznik nr 1 z zaznaczonym węzłem cieplnym)
B2. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU
18. Przeznaczenie

19. Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2]

20. Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]

INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI ODBIORCZYCH
Parametry
Rodzaj instalacji odbiorczych

ciśnienie

instalacji

dopuszczalne. [kPa]

odbiorczych

temperatura
o

obliczeniowa [ C]

Materiał użyty do

1. Centralne ogrzewanie

21

22

23

2. Ciepła woda użytkowa

24

25

26

3. Wentylacja

27

28

29

4. Technologia

30

31

32

5. Inne

33

34

35

B4. ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA
Całkowita moc cieplna zamówiona

36

Q=

kW

1. Centralne ogrzewanie

37

Qco =

kW

2. Ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa

38

Qcwhmax =

kW

3. Wentylacja

39

Qw =

4. Technologia (2)

40

Qtech =

kW

5. Inne

41

Qi =

kW

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym

42

Qmin =

kW

kW

B5. ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA NA OGRZEWANIE 1 m2 POWIERZCHNI
OGRZEWANYCH POMIESZCZEŃ
43. GJ/m2
B6. INFORMACJA O WYNIKACH AUDYTU ENERGETYCZNEGO
44.
posiada / nie posiada*
B7. PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA
45.

C. ZAŁĄCZNIKI:
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu (z zaznaczonym węzłem cieplnym) do którego
dostarczane będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów
1.
i urządzeń uzbrojenia terenu wg B1.Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny powinien być
opracowany na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej.
2. Kopia wyciągu z rejestru wg A3
3 Informacja o wynikach audytu energetycznego wg B6
Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego
4.
dostarczane będzie ciepło (3).
5. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne wg B4.
Objaśnienia:
(1) - w przypadku podłączenia do sieci cieplnej więcej niż jednego węzła cieplnego, należy
wypełnić formularz wniosku, dla każdego dodatkowego węzła cieplnego oddzielnie.
(2) - w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy załączyć harmonogram poboru
mocy cieplnej w ciągu doby, tygodnia i roku.`
(3) - tytuł prawny: własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, użyczenie.
* - niepotrzebne skreślić

....................................................................
podpis i pieczęć wnioskodawcy

Verte - Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Kozienicach,
ul. Przemysłowa 15,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - bodo.radom@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat.,
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy.

