WNIOSEK
O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ OBIEKTU
ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL ………………………………………………………………………………… W STARACHOWICACH
(Wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej)
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. nr 16 poz. 92), przedstawiam(y) następujące dane:

1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
1.1. NAZWA WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub pełna nazwa wnioskodawcy

1.2.. MIEJSCA ZAMIESZKANIA LUB ADRES SIEDZIBY I DANE KONTAKTOWE WNIOSKODAWCY
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica

Nr budynku

Telefon

Faks

Nr lokalu

E-mail

1.3. DANE REJESTROWE 1)
Forma prawna wnioskodawcy
NIP

REGON / PESEL

Nr KRS

Wyciąg z rejestru
■ ❑ posiadam (załącznik nr 1)

❑ nie posiadam

Numer rejestrowy
1.4. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z ZEC SP. Z O. O. W STARACHOWICACH
Imię i nazwisko
Telefon stacjonarny

1)

Stanowisko
Telefon komórkowy

Adres e-mail

w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną, prosimy o wpisanie w części 1.3. tylko numeru PESEL.
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2. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY NINIEJSZY WNIOSEK: 2)
2.1. LOKALIZACJA OBIEKTU
Kod pocztowy
Miejscowość
Ulica, nr nieruchomości

nr działki ewidencyjnej

obręb ewidencyjny

2.2. LOKALIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO W OBIEKCIE (załącznik nr 2) – należy załączyć do wniosku plan sytuacyjny
z zaznaczonym pomieszczeniem węzła cieplnego
2.3. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU
Funkcja / przeznaczenie obiektu (mieszkalny, usługowy, biurowy, produkcyjny) Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]
Powierzchnia użytkowa ogrzewanych pomieszczeń [m2]

Liczba mieszkańców (dot. obiektów o funkcji
mieszkalnej)

Liczba kondygnacji

Dotychczasowy sposób ogrzewania obiektu

Obiekt posiada instalację centralnego ogrzewania
■ ❑ posiada
❑ nie posiada

Tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu 3) (załącznik nr 3)

Nr księgi wieczystej obiektu 4)

2.4. DANE BUDYNKU WIELOLOKALOWEGO (wypełnia wnioskodawca, gdy wniosek dotyczy budynku wielolokalowego)
Ilość wszystkich lokali w budynku
Ilość lokali, których użytkownicy wyrazili zainteresowanie odbiorem ciepła na cele:
centralnego ogrzewania:
ciepłej wody użytkowej:
2.5. INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI ODBIORCZYCH
Parametry
Rodzaj instalacji odbiorczych
Temperatura obliczeniowa ºC
Zasilanie
Powrót
1

Centralne ogrzewanie

2

Ciepła woda użytkowa

3

Wentylacja

4

Technologia

5

Inne

Ciśnienie
dopuszczalne MPa

Rodzaj /
Materiał instalacji odbiorczej

2.6. ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA
Całkowita moc cieplna zamówiona (suma pozycji 1, 3, 4, 5)
ΣQ =
kW
1 Centralne ogrzewanie
Q co =
kW
2 Ciepła woda użytkowa średnia
Q cw =
kW
Q cw max =
3 Wentylacja
Qw =
kW
5)
4 Technologia (załącznik nr 4)
Q tech =
kW
5
Qi =
kW
Inne
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym
Q min =
kW
2.7. PROPONOWANA PRZEZ WNIOSKODAWCĘ FORMA WŁASNOŚCI WĘZŁA CIEPLNEGO
❑węzeł cieplny własnością dostawcy ciepła (ZEC) ❑węzeł cieplny własnością odbiorcy ciepła (wnioskodawcy)

kW

2.8. CZY SPORZĄDZONO AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ?
❑ tak (załącznik nr 5) ❑ nie
2.9. PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA (miesiąc, rok)
2)

3)

4)

5)

w przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej więcej niż jednego węzła cieplnego, należy wypełnić stronę
nr 2 odrębnie dla każdego dodatkowego węzła cieplnego.
tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie). W przypadku, gdy wniosek dotyczy
obiektu wspólnoty mieszkaniowej, wystarczy wpisać „WM”
w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku wielolokalowego, np. wspólnoty mieszkaniowej z wyodrębnionymi
nieruchomościami lokalowymi, stanowiącymi odrębny przedmiot własności i posiadającymi urządzone księgi
wieczyste, należy podać nr księgi wieczystej budynku.
należy załączyć harmonogram poboru mocy cieplnej w ciągu doby, tygodnia i roku.
Strona 2 z 3

Załączniki, które należy dołączyć do wniosku:
1. Aktualny wyciąg z rejestru (KRS lub CEiDG), gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą, wg informacji zawartych w części
1.3.
2. Plan sytuacyjny bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci
ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym pomieszczeniem na węzeł cieplny wg
2.2.
3. Kompletny dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczone
ciepło (np. kopia aktu notarialnego) wg 2.3. W przypadku, gdy podmiot posiada tytuł prawny w formie: użytkowania,
najmu, dzierżawy lub użyczenia, należy załączyć potwierdzoną notarialnie zgodę lub upoważnienie właściciela,
użytkownika wieczystego obiektu.
4. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne w ciągu doby, tygodnia i roku wg 2.6 pkt.4.
5. Informacja o wynikach audytu energetycznego wg 2.8.
6. W przypadku przyłączania do sieci ciepłowniczej więcej niż jednego węzła cieplnego „część 2” wg 2.w ilości sztuk: ______
OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY:
1) dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu.
2) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) przez ZEC Sp. z o.o. w Starachowicach w celu określenia warunków przyłączenia /
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz realizacji przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Przyjmuję
jednocześnie do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie i sposobie przetwarzania moich danych
osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełniania, uaktualnienia i sprostowania danych, gdy są
niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
3) wyrażam zgodę na przesyłanie dokumentów zawierających moje dane osobowe drogą pocztową.

Starachowice, dnia

…………………………………………………..…………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

podpis wnioskodawcy
lub podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

Wypełniony wniosek wraz z Załącznikami prosimy złożyć w sekretariacie ZAKŁADU ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8 – II piętro, w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 6 30  1430
Wniosek można również przesłać faksem pod nr (041) 274 78 46 (w godzinach pracy sekretariatu) lub w formie skanu na adres poczty
e-mail: sekretariat@zecstar.pl
W terminie do 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku, ZEC przedstawi wnioskodawcy pisemne stanowisko w sprawie możliwości
przyłączenia wskazanego we wniosku obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej.
UWAGA:
Złożenie niniejszego wniosku stanowi jedynie zapytanie skierowane do ZEC Sp. z o. o. w Starachowicach o możliwość
i warunki przyłączenia obiektu wnioskodawcy do sieci ciepłowniczej i nie rodzi po stronie wnioskodawcy żadnych zobowiązań
prawnych i finansowych w stosunku do ZEC Sp. z o. o. w Starachowicach.
Informacje zawarte we Wniosku o określenie warunków technicznych przyłączenia będą podstawą do oceny możliwości
przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej.
W przypadku, gdy informacje podane przez Wnioskodawcę, w tym dokumenty dołączone do wniosku, są niepełne, źle
wypełnione, niejasne, nieczytelne, zawierają błędy, są niezgodne z zakresem itp. lub gdy istnieje potrzeba ich uzupełnienia
o dodatkowe informacje, złożony wniosek nie zostanie uznany za wniosek w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne.
Jeśli informacje dostarczone przez Wnioskodawcę ulegną zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego
poinformowania ZEC Sp. z o. o. w Starachowicach o tych zmianach.
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