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data ................................ 

ELEKTROCIEPŁOWNIA „ZIELONA GÓRA” S.A. 

Wydział Rozwoju i Marketingu 

ul. Zjednoczenia 103 

65-120 Zielona Góra 

 

WNIOSEK 

O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO 

(wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej). Wniosek został sporządzony 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych Rozdział 2 

(Dz.U. z 2007r. Nr 16, poz. 92). 
 

A. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

  A1. DANE WNIOSKODAWCY 1) 
 

Pełna nazwa/ Imię i nazwisko 

 
Adres siedziby (ulica, numer) 

 
Kod pocztowy 

 
Miejscowość 

 
Telefon kontaktowy 

 
Adres e-mail 

 

A2 OSOBA UPOWAŻNIONA 2) 

Pełna nazwa/ Imię i nazwisko 

 
Stanowisko / Firma 

 
Adres siedziby (ulica, numer) 

 
Kod pocztowy 

 
Miejscowość 

 
Telefon kontaktowy 

 
Adres e-mail 

 

B. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU 3) 

  B1. LOKALIZACJA I DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU 

  B2. INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI ODBIORCZYCH 

Rodzaj instalacji 

odbiorczych 

Parametry Materiał instalacji 

odbiorczych 

Sposób regulacji 

instalacji (uwagi) 

Temperatura obl. °C Ciśnienie dop. kPa   

1. 
Centralne 

ogrzewanie 
    

2. 
Ciepła woda 

użytkowa 
    

3. Wentylacja     

4. 
Inne tj. 

…………… 
    

Lokalizacja obiektu  i węzła cieplnego ( ulica, numer, nr działki): 

 

Rodzaj i charakter obiektu (np. mieszkalny, usługowy, biurowy, handlowy) 

 
Obiekt istniejący 

 
Obiekt projektowany 

 
Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2] 

 

 
 

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3] 

 

PO WYPEŁNIENIU 

CHRONIONE W EC ZG 
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  B3. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA ( ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA) 

Całkowita moc cieplna (suma poz. 1+2+4+5) ∑Q =        kW 

1. centralne ogrzewanie Qco =  kW 

2. ciepła woda użytkowa średnia godzinowa Qcwhśr =  kW 

3. ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa Qcw
h

max =  kW 

4. Wentylacja  Qw =  kW 

5. Inne tj. …………………………………………… Qi =  kW 

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qmin =  kW 

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA 

Miesiąc, rok 

 
 

C. ZAŁĄCZNIKI 

1. Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny obiektu, do którego dostarczone będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci 

ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z oznaczeniem lokalizacji węzła cieplnego. 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło (wypis 

księgi wieczystej). 

3. Mapa władania, obejmująca przedmiotową nieruchomość wraz z działkami przyległymi do niej i wykazem właścicieli tych 

działek. 

4. Wyciąg z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą. 

5. Pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń w jego imieniu. 

 

Objaśnienia: 

1. Osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania z obiektu do którego będzie dostarczone ciepło. 

2. Osoba posiadająca pełnomocnictwo Wnioskodawcy  do składania oświadczeń w jego imieniu. 

3. W przypadku przyłączenia do sieci ciepłowniczej więcej niż jednego węzła, należy wypełnić wnioski odrębnie dla każdego węzła cieplnego. 

 

   Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją dot. przetwarzania danych osobowych dla Klientów  

i potencjalnych Klientów Elektrociepłowni „Zielona Góra” S.A, w tym o przysługujących mi prawach  

i obowiązkach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.  

Treść Informacji dostępna jest na stronie internetowej www.ec.zgora.pl lub w siedzibie spółki w Biurze 

Obsługi Klienta przy ul. Zjednoczenia 103 w Zielonej Górze. 

 

 

 

 

 

 

PODPIS I PIECZĘĆ 


