Jaworzno, dn........................................
Spółka Ciepłowniczo - Energetyczna
Jaworzno III Sp. z o.o.
Aleja Tysiąclecia 7
43 - 603 Jaworzno
(WYSOKI PARAMETR)
WNIOSEK
O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
WYSOKOPARAMETROWEJ WĘZŁA CIEPLNEGO, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W OBIEKCIE
PRZY:
UL.............................................................. W .....................................................................
(wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej).

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemów ciepłowniczych, (Dz.U.07.16.92 z 01 lutego 2007r, ) przedstawiam(y) następujące dane:

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy
A.1. Nazwa wnioskodawcy:
Pełna nazwa wnioskodawcy:
01

Skrócona nazwa wnioskodawcy:
02

A.2. Siedziba wnioskodawcy:
Kod pocztowy
Miejscowość
03

Poczta

04

05

Ulica

Nr nieruchomości

Skrytka pocztowa

06

07

08

Telefon

Faks

E-mail

09

10

11

A.3. Dane rejestrowe
Forma prawna wnioskodawcy
12

NIP

REGON

PESEL

13

14

15

Wyciąg z rejestru
16

•

•

posiada

nie posiada

Numer rejestrowy
17

B. Informacje dotyczące obiektu:
B.1. Lokalizacja obiektu
Miejscowość
01

Ulica

Nr nieruchomości

02

03

B.1.1 Lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie - (plan sytuacyjny z zaznaczonym węzłem cieplnym)
Ulica
Nr
Nr działki
Obręb
04

05

05A

05B

B.2. Dane dotyczące obiektu
Przeznaczenie

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]

06

07

Liczba mieszkańców(dla obiektów mieszkalnych)

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2]

08A

08

Liczba punktów czerpalnych (dla innych obiektów) System wentylacji pomieszczeń:
08B

08C

Określenie rodzaju izolacji cieplnej (grubość, rodzaj murów, rodzaj izolacji)
08D

B.3. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych w obiekcie
Rodzaj instalacji odbiorczych
Parametry

1.
2.
3.
4.
5.
6.

centralne ogrzewanie
ciepła woda użytkowa
wentylacja
technologia
inne
inne

temperatura obl.[0C]

ciśnienie
dop.[kPa]

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

B.4. Zamówiona moc cieplna
Całkowita moc cieplna zamówiona *
1.
centralne ogrzewanie
2.

ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa

3.

wentylacja

4.

technologia **
inne

5.

Materiał instalacji
odbiorczych

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem
grzewczym

27

Q =

[kW]

QCO =

[kW]

28
29

h

QCW max=
30
QW =
31
Qtech =
32
Qi =
33
Qmin =

[kW]
[kW]
[kW]
[kW]
[kW]

* - wartość całkowitej mocy cieplnej zamówionej poz. 27 jest sumą mocy cieplnej w poz. 28, 29,
30,31,32.
** - w przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy dołączyć harmonogram poboru
mocy cieplnej w ciągu doby, tygodnia i roku.
B.5. Roczne zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie 1 m2 powierzchni ogrzewalnych pomieszczeń
GJ/m2
34

B.6. Informacja o wynikach audytu energetycznego
35
posiada

nie posiada

•
B.7. Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła
36

•

C. ZAŁĄCZNIKI:
1. Wyciąg z rejestru wg A.3.*
2. A. Aktualna (wystawiona nie później niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku) mapa
zasadnicza w skali 1:500 lub 1:1000 obejmująca obiekt, do którego dostarczone
będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i
urządzeń uzbrojenia terenu.
B. Aktualna mapa z naniesionymi granicami działek.
C. Aktualny wykaz właścicieli i władających działki.
Dokumenty uzyskuje się odpłatnie w Urzędzie Miejskim w Jaworznie
ul. Grunwaldzka 52, w pok. nr 1.
3. Informacja o wynikach audytu energetycznego wg B.6.*
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny *** wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w
którym znajdują się instalacje odbiorcze przyłączane do sieci.
5. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane wg załącznika nr 1.
6. Upoważnienie wnioskodawcy wg załącznik nr 2.*
7. Rzut poziomy kondygnacji na której będzie zlokalizowany węzeł cieplny wraz z
zaznaczeniem miejsca jego lokalizacji
8. Przekrój pionowy przez pomieszczenie zlokalizowanego węzła cieplnego uwzględniający
posadowienie stopy fundamentowej
Załączniki wg pkt. 2, 4, 5, 7 oraz 8 wnioskodawca składa zawsze.
Objaśnienia:
- jeżeli wnioskodawcą jest osoba fizyczna nie wypełniać rubryk tabeli A.1. poz. 02 oraz
tabeli A3
- oznaczyć (x) w rubrykach tabeli A.3. poz.16, tabeli B.6. poz.35.
***- tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa,
użyczenie).*
W przypadku posiadania tytułu prawnego takiego jak prawo rzeczowe np. własność
lub użytkowanie wieczyste, dokumentem potwierdzającym tytuł prawny jest, nie
starszy niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku, wypis z ksiąg wieczystych lub nie
starszy niż sześć miesięcy od daty złożenia wniosku, akt notarialny.

..........................................................................
podpis i pieczęć wnioskodawcy lub
osoby/osób/ * uprawnionej/nych/ * do składania
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy
*- niepotrzebne skreślić.
Informacji w sprawie wypełnienia niniejszego wniosku udziela Koordynator ds. Obsługi Klienta
tel. 32 61 40 149 lub 32 61 40 148.
Data ostatecznego uzupełnienia wniosku (wypełnia SCE) ................... Podpis:..........................

Załącznik nr 1 do wniosku o wydanie warunków przyłączenia.
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Ja, niżej podpisany (a)1)
.......................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wydanie pozwolenia na budowę albo osoby umocowanej do złożenia oświadczenia
w imieniu osoby prawnej ubiegającej się o pozwolenie na budowę).

legitymujący (a) się
......................................................................................................................................................... ..............
(numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość i nazwa organu wydającego)

urodzony (a) ............................................................ w................................................................................................

(data)

(miejsce)

zamieszkały (a) .................................................................................................................................. ..........................

(adres)
po zapoznaniu się z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), oświadczam, że posiadam prawo do dysponowania
nieruchomością oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako działka (i) nr
.....................................................................................................................................
w obrębie ewidencyjnym ......................................................................................w jednostce ewidencyjnej
.......................................................................................na cele budowlane, wynikające z tytułu:
1) własności,
2) współwłasności.....................................................................................................................................................,
(wskazanie współwłaścicieli – imię, nazwisko lub nazwa oraz adres)

3)
4)
5)
6)

7)

oraz zgodę wszystkich współwłaścicieli na wykonywanie robót budowlanych objętych wnioskiem
o pozwolenie na budowę z dnia ..................................................................................,
użytkowania wieczystego .......................................................................................................................,
trwałego zarządu2) ...................................................................................................................................,
ograniczonego prawa rzeczowego2) ........................................................................................................,
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów
budowlanych2) .......................................................................................................................,
wynikające z następujących dokumentów potwierdzających powyższe prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane3).....................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(inne)

Oświadczam, że posiadam pełnomocnictwo z dnia ............................................ do reprezentowania osoby
prawnej ................................................................................................................................. upoważniające mnie do
(nazwa i adres osoby prawnej)

złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w imieniu
osoby prawnej. Pełnomocnictwo przedstawiam w załączeniu.4)
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233
Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

................................................................
(miejscowość, data)

1)
2)
3)
4)

..............................................................
(podpis)

Jeżeli oświadczenie składa więcej niż jedna osoba, należy wpisać wszystkie osoby składające oświadczenie oraz inne dane.
Należy wskazać właściciela nieruchomości.
Należy wskazać dokument, z którego wynika tytuł do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
Dotyczy wyłącznie osób posiadających pełnomocnictwo do reprezentowania osób prawnych.

Załącznik nr 2 do wniosku o wydanie warunków przyłączenia.
UPOWAŻNIENIE WNIOSKODAWCY
Upoważniam niżej wymienioną osobę/instytucję/* do prowadzenia w moim imieniu spraw związanych
z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej obiektu.
Imię i Nazwisko, bądź pełna nazwa firmy:

Kod pocztowy

Miejscowość

01

02

Ulica

Nr nieruchomości

03

04

Telefon

Faks

E-mail

05

06

07

..........................................................................
podpis i pieczęć wnioskodawcy lub
osoby/osób/ * uprawnionej/nych/ * do składania
oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy
*- niepotrzebne skreślić.

