WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW
PRZYŁĄCZENIA WĘZŁA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ* /
ZMIANY SPOSOBU ZASILANIA BUDYNKU*

.........................., dnia .......................... r.

TAURON Ciepło sp. z o.o.
ul. Grażyńskiego 49
40-126 Katowice

Wniosek złożony na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. 2007, Nr 16, poz. 92) i wypełniony
przez Wnioskodawcę posiadającego tytuł prawny do korzystania z obiektu objętego wnioskiem

CEL ZŁOŻENIA WNIOSKU
nowe przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej* / zmiana dotychczasowego sposobu zasilania w ciepło
budynku przyłączonego już do sieci ciepłowniczej TAURON Ciepło poprzez grupowy węzeł cieplny*

A. WNIOSKODAWCA
1. Imię i nazwisko, lub nazwa firmy ........................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Adres wnioskodawcy .........................................................................................................................
............................................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji ....................................................................................................................
............................................................................................................................................................
4. Osoba upoważniona do kontaktów z TAURON Ciepło sp. z o.o. ......................................................
tel. kontaktowy ................................... e-mail ....................................................................................
5. Tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, który będzie zasilany w ciepło:
a)
b)
c)
d)
e)

prawo własności – aktualny odpis z księgi wieczystej*
prawo użytkowania wieczystego – aktualny odpis z księgi wieczystej*
najem – umowa najmu*
dzierżawa – umowa dzierżawy*
inny* – jaki? ..................................................................................................................................................

B. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU, KTÓREGO DOTYCZY WNIOSEK
1. Adres obiektu ....................................................................................................................................
2. Wniosek dotyczy:
a)

obiektu istniejącego* / projektowanego*

2. Rodzaj obiektu:
a)
b)
c)
d)
e)

budynek mieszkalny jednorodzinny* / wielorodzinny* / osiedle mieszkaniowe*
budynek biurowy* / usługowy* / handlowy*
budynek użyteczności publicznej (szkoła, szpital, urząd)*
budynek przemysłowy*
inny* …….....................................................................................................................................................

3. dodatkowe informacje o obiekcie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)



kubatura użytkowa ................... m3; powierzchnia użytkowa ……....……m2; liczba kondygnacji ...............
ilość mieszkań ......................; rok budowy obiektu (w przybliżeniu + / - 10 lat) ....................................
budynek będzie wyposażony w mieszkaniowe węzły cieplne (system logoterm) TAK* / NIE*
ilość osób pobierających ciepłą wodę użytkową ..........................................................................................
sposób podgrzewania wody wodociągowej – przepływowy* / z zasobnika*
ilość i pojemność zasobników ciepła*............................................................................................. szt./m3
czy jest przewód wody cyrkulacyjnej TAK* / NIE*
system wentylacji – grawitacyjny* / mechaniczny*
czy w obiekcie występuje/ jest planowane podziemne pomieszczenie (np. garaż) wystające poza obrys
ścian obiektu TAK* / NIE*
dotychczasowe ogrzewanie (np. gazowe, węglowe, grupowy węzeł cieplny) ………………………………..
czy budynek jest po termomodernizacji TAK* / NIE* ……………………………………………………..……..
zakres przeprowadzonej termomodernizacji ………………………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………….………………

- niepotrzebne skreślić
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4.

Zamówiona moc cieplna dla obiektu oraz pobór mocy cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym
w zależności od rodzaju potrzeb:

RODZAJ POTRZEB CIEPLNYCH

Moc cieplna w sezonie
grzewczym [kW]

W tym moc cieplna w okresie
poza sezonem grzewczym
[kW]

Centralne ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa - wartość
średnia *
Ciepła woda użytkowa - wartość
maksymalna godzinowa **
Wentylacja ***
Klimatyzacja ***
Cele technologiczne ***
* W przypadku określania wartości średniej dla zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową należy wziąć pod uwagę
zalecenie nie stosowania zasobników ciepła przez TAURON Ciepło sp. z o.o.
** W przypadku podania zapotrzebowania mocy na cele ciepłej wody użytkowej wyłącznie w okresie sezonu grzewczego
należy określić, w jaki sposób ma być realizowana dostawa ciepła na ten cel w okresie poza sezonem grzewczym
*** W przypadku podania zapotrzebowania mocy na cele: wentylacji, klimatyzacji bądź cele technologiczne należy
bezwzględnie podać czy regulacja parametrów czynnika grzewczego i transformacja czynnika grzewczego ma
następować w ramach jednego wspólnego obiegu technologicznego z centralnym ogrzewaniem czy w oparciu o odrębne
obiegi wymiennikowe z osobnymi układami regulacyjnymi

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
Przewidywany termin lub harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła ...................................................................

C. ZAŁĄCZNIKI:
1.
2.
3.
4.
5.

Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu (1 egz.)
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny w skali 1:500 (lub 1:1000) z naniesioną lokalizacją obiektu
i przewidywanym miejscem doprowadzenia przyłącza cieplnego (2 egz.)
Rzut kondygnacji budynku z oznaczeniem lokalizacji pomieszczenia przeznaczonego na wymiennik ciepła /
układ pomiarowo-rozliczeniowy
Harmonogram poboru ciepła dla celów technologicznych*
Inne (zgodnie z wykazem wymaganych dokumentów) …………………………..………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..…………………...

Oświadczam, iż dane przekazane we wniosku są prawdziwe, a zapotrzebowanie na moc cieplną wskazane
zostało z należytą starannością. W przypadku zmiany wniosku, bez należytego uzasadnienia, jestem
świadom możliwości poniesienia odpowiedzialności odszkodowawczej wobec TAURON Ciepło sp. z o.o.

……………………………..……………………………………..…….
Podpis wnioskodawcy lub osoby / osób* upoważnionej / nych*
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

*) niepotrzebne skreślić
Dane kontaktowe:
Biuro handlowe: tel. (032) 663-83-43; (032) 663-83-45; (032) 663-83-46
e-mail: tc.przylaczenia@tauron-cieplo.pl
www.tauron-cieplo.pl

