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WNIOSEK (ZAPYTANIE) O OKREŚLENIE MOŻLIWOŚCI PRZYŁĄCZENIA 

węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej 

A. DANE DOTYCZĄCE SKŁADAJĄCEGO ZAPYTANIE 

A.1 DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 

Pełna nazwa / Imię i nazwisko1) 
 

Adres siedziby / adres zamieszkania1) (ulica, numer) 
 

Kod pocztowy Miejscowość 

Telefon kontaktowy 
 

Adres e-mail 

A.2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW Z CIEPŁO-JAWOR Sp. z o.o. 
Imię i nazwisko Stanowisko 

Telefon stacjonarny Telefon komórkowy Adres e-mail 

B. DANE DOTYCZĄCE OBIEKTU 2) 

B.1 LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 
Adres (ulica, numer, osiedle, plac itp.) lub oznaczenie budowlane 
 

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

Powierzchnia [m2] 
 

Kubatura [m3] Liczba mieszkańców [osoby] 

B.2 INWESTOR OBIEKTU 
Pełna nazwa / Imię i nazwisko1) 
 

Adres siedziby / adres zamieszkania1) (ulica, numer) Kod pocztowy Miejscowość 

B.3 ZAPOTRZEBOWANIE CIEPŁA 

Razem (suma poz. 1, 3, 4, 5) ΣQ =  kW 

1 centralne ogrzewanie Qco =  kW 

2 ciepła woda użytkowa średnia godzinowa Qcw
h

śr  kW 

3 ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa Qcw
h

max  kW 

4 wentylacja Qw  kW 

5 technologia Qt  kW 

B.4 ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ CIEPLNĄ (z Audytu Energetycznego – jeśli brak wypełnić pkt 5) 

1 centralne ogrzewanie  kWh/a 

2 ciepła woda użytkowa  kWh/a 
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3 wentylacja  kWh/a 

4 technologia  kWh/a 

5 
Roczna ilość zużywanego paliwa (podać rodzaj opału i roczne zużycie – np. gaz GZ-35, 1200 m3) 

B.5 PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA  
Data (miesiąc, rok) 

Informujemy, że dane osobowe podane we wniosku będą przetwarzane przez Spółkę tylko w celu zawarcia umowy o przyłączenie. Dane te są 
przechowywane przez okres trwania umowy oraz po jej zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych 
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.1) 

C. ZAŁĄCZNIKI  
1. Plan sytuacyjny z zaznaczoną skalą, określający usytuowanie obiektu i przewidywaną lokalizacją węzła cieplnego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                                         podpis i pieczęć Wnioskodawcy  

 

 

 

 

1) Dotyczy Wnioskodawcy będącego Osobą fizyczną. 
2) W przypadku zapytania o przyłączenie do sieci ciepłowniczej więcej niż jednego węzła cieplnego, należy podać dane odrębnie dla każdego następnego 

węzła cieplnego korzystając z formularza „Wniosku (Zapytania)”. 


