
 

 

 

WNIOSEK 1,) 

o określenie warunków przyłączenia 

węzła cieplnego do miejskiej sieci ciepłowniczej/ 

modernizacji węzła  

na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r.  

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych  

(Dz.U.07.16.92) 

 

1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: 
Pełna nazwa wnioskodawcy:  

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

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

Adres wnioskodawcy: 

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

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

Kontakt telefoniczny: .............................  e-mail: .................................................. 

Dane rejestrowe:  osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej: 

PESEL  

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą / osoby prawne / jednostki 
organizacyjne nie mające osobowości prawnej: 
 

NIP                      -              -          -             lub REGON                                      

2. Lokalizacja obiektu (adres): .............................................................................................................. 

3. Charakterystyka obiektu 

        projektowany                      istniejący nowo przyłączany         istniejący modernizowany 

a) przeznaczenie : ......................................................................................................................  

       b) kubatura całkowita obiektu :  .........................................[m3] 

       



 

       

       c) kubatura ogrzewana :   .........................................[m3] 

       d) powierzchnia użytkowa ogrzewana: ..............................[m2]  wysokość pomieszczeń: …....[m] 

e) ilość lokali mieszkalnych:  .........................................[-]     ilość mieszkańców: …….......[-] 

f) budynek poddany termomodernizacji:       TAK          NIE 

4. Informacja o wynikach audytu energetycznego (w załączeniu do wniosku): 
 posiada     nie posiada 

5. Proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła  ………………………………… 
6. Rodzaj potrzeb cieplnych i wielkość zapotrzebowania mocy cieplnej na poszczególne potrzeby: 

zaleca się podanie wielkości mocy w zaokrągleniu do jedności (bez wartości po przecinku) 
  Zapotrzebowanie:    mocy cieplnej  ciepła w ciągu roku 

           centralne ogrzewanie    .....................[kW]  .....................[GJ/rok] 

           ciepła woda użytkowa   .....................[kW]  .....................[GJ/rok] 

           wentylacja   .....................[kW]   .....................[GJ/rok] 

           klimatyzacja   .....................[kW]   .....................[GJ/rok] 

 inne ..................................... .....................[kW]   .....................[GJ/rok] 

w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy załączyć harmonogram poboru mocy cieplnej 
 

7. Parametry pracy instalacji odbiorczej: 

temperatura pracy instalacji (zasilanie / powrót  0C ) 

   instalacja c.o.          instalacja c.w.            wentylacja           klimatyzacja           potrzeby inne 

     ………/………             ………/……….              ………/……..          ………/………              ……../……… 

8. opory hydrauliczne instalacji wewnętrznej 

   instalacja c.o.          instalacja c.w.            wentylacja           klimatyzacja           potrzeby inne 

 Dpc.o.= …….kPa   Dpc.w.= …….kPa     Dpwent= …….kPa   Dpklim= …….kPa      Dpinne= …….kPa          

 

                                                             

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

                                                                                                              /podpis i pieczęć/ 

 



 

 

         Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r.  poz. 2135 ze zm.) administratorem danych 
osobowych jest Miejska Energetyka Cieplna j Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Słowiańska 978-300 Świdwing. Podane we wniosku dane osobowe będą przetwarzane 
w celu opracowania i wydania warunków technicznych przyłączenia obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej i/lub przygotowania umowy  
o przyłączenie albo wydania  warunków technicznych modernizacji węzła. Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. 

8.     ZAŁĄCZNIKI 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dołączenie kompletu załączników zgodnie z poniższym wykazem 
Osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące 
działalność gospodarczą winny załączyć do wniosku: 

Osoby prawne winny załączyć do wniosku: 

 

• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do 
korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło 
z sieci ciepłowniczej; 

• zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej 
(dotyczy jedynie osób prowadzących działalność gospodarczą, 
w tym Spółek cywilnych, a przyłączany obiekt związany jest 
z prowadzeniem tej działalności; 

• 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 wraz z lokalizacją węzła cieplnego w obiekcie. 

 

 

• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy 
do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło 
z sieci ciepłowniczej; 

• wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; 

• 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; 

• lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie - plan sytuacyjny 
z zaznaczonym węzłem cieplnym jako załącznik do ww. wniosku 
o przyłączenie. 

 

Uwaga: 

Inne jednostki organizacyjne – winny załączyć również dokument 
stwierdzający powołanie i uprawnienie do zawierania umów. 

 

1)  wniosek dotyczy przypadków określonych w § 7 i 8 rozporządzenia Ministra 
Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie szczegółowych warunków 
funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. 16.07.92), tj. przyłączenia 
do miejskiej sieci ciepłowniczej odbiorników ciepła. W przypadku zamiaru 
podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej nowego źródła ciepła należy 
zwrócić się do MEC z wnioskiem zawierającym dane i dokumenty określone 
w § 6 

 4)  na podst. § 7 i 8 ww. rozporządzenia ww. rozporządzenia.



 
 

 
 

 

                                                                               

 

 


