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Zapytanie o możliwość 

podłączenia do miejskiego systemu ciepłowniczego 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemów ciepłowniczych 

/Dz. U. Nr 16/2007, poz. 92/ 

 

 

1. WNIOSKODAWCA 

 

Pełna nazwa 

(imię, 

nazwisko) 

 

Adres:  Kod:  Miasto:  

Numer telefonu:  
Adres 

e-mail: 
 

 

Wnosi o przyłączenie do sieci cieplnej obiektu: 

 

2. DANE O OBIEKCIE PODŁĄCZONYM DO SIECI CIEPLNEJ 

 

Pełna nazwa  

 

Rodzaj obiektu 

 

Adres:  Kod:  Miasto:  

Nr działki  
Numer 

telefonu: 
 

 

3. INFORMACJE TECHNICZNE O OBIEKCIE 

 

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

b) kubatura całkowita obiektu:  ...................................................... [m
3
] 

c) kubatura ogrzewana:  ................................................................. [m
3
] 

d) powierzchnia użytkowa ogrzewana:  ......................................... [m
2
] 
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Data aktualizacji: 2015-04-02 

Informacja o wynikach audytu energetycznego (w załączeniu do wniosku): 

  posiada      nie posiada 

 

4. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI CIEPLNYCH 

 
 

Proszę zaznaczyć właściwe: ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA 

 centralne ogrzewanie  [MW] 

 ciepła woda użytkowa  [MW] 

 wentylacja  [MW] 

 inne (opis)  [MW] 

 

5. PROPONOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA 

 

Planowany termin:  .................................................................................  

(Szczegółowy harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła zostanie określony w „Umowie o przyłączenie”) 

 

 

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

Do wniosku należy dołączyć: 

 Osoba fizyczna, prawna – dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, 

do którego dostarczane będzie ciepło z sieci ciepłowniczej; w przypadku wniosku dotyczącego wydania wstępnych 

warunków przyłączenia ww. dokument nie jest wymagany; 

 Osoba fizyczna, Spółka cywilna – zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej; 

 Osoba prawna – wypis z Krajowego Rejestru Sądowego; 

 Inne jednostki organizacyjne – dokument stwierdzający powołanie i uprawnienie do zawierania umów; 

 Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego dostarczane będzie ciepło, 

w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu; 

 Wyniki audytu energetycznego (jeżeli był wykonany). 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku w celu przygotowania, a następnie realizacji umów i porozumień związanych 

z przyłączeniem oraz dostawą ciepła zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz 1182 z późniejszymi zmianami). 

Administratorem Danych Osobowych jest Veolia Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu ul. Ciepła 9. 

  .......................................................  
 podpis 
 


