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WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE – WNIOSEK WPm 

o określenie warunków technicznych przyłączenia węzła cieplnego współpracującego z 

systemem węzłów mieszkaniowych do sieci ciepłowniczej 

 

 

 

A. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY 

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 PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU 2) 

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

Kod pocztowy Miejscowość 

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

Powierzchnia [m2] 
 

Kubatura [m3] Liczba mieszkańców [osoby] 

B.2 LOKALIZACJA WĘZŁA CIEPLNEGO W OBIEKCIE (zgodnie z załącznikiem do Wniosku WP) 
Adres węzła cieplnego (administracyjny lub budowlany, nr działki) 
 

B.3 INFORMACJE DOTYCZĄCE INSTALACJI ODBIORCZYCH 

Rodzaj instalacji 
Temp. obl. 

zasilania [⁰C] 
Temp. obl. 

powrotu [⁰C] 
Opory instalacji 

[kPa] 
Wysokość statyczna 

instalacji [kPa] 
Materiał instalacji 

1 centralne ogrzewanie      

2 ciepła woda użytkowa      

3 wentylacja      

4 technologia      

B.4 ZAMAWIANA MOC CIEPLNA DLA WARUNKÓW OBLICZENIOWYCH 

Całkowita moc cieplna zamawiana (suma poz. 1, 3, 4, 5) ΣQ =  kW 

1 

Miarodajna dla węzła cieplnego moc cieplna na potrzeby c.o. 
i c.w.u. dla wybranego systemu węzłów mieszkaniowych 
(moc obliczona przez projektanta za pomocą dedykowanego 
oprogramowania dostarczonego przez producenta systemu 

QM =  kW 

Składa Wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej. 

Wniosek WP został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania 

systemów ciepłowniczych Rozdział 2 (Dz.U. nr 16 poz.92) 
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węzłów mieszkaniowych) 

2 centralne ogrzewanie Qco =  kW 

3 ciepła woda użytkowa średnia godzinowa Qcw
h

śr  kW 

4 ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa Qcw
h

max  kW 

5 wentylacja Qw  kW 

6 technologia Qt  kW 

7 średniodobowy czas pracy wentylacji tw  godz. / dobę 

8 średniodobowy czas pracy technologii tt  godz. / dobę 

9 minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym Qmin  kW 

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

1 centralne ogrzewanie  kWh/a 

2 ciepła woda użytkowa  kWh/a 

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.6 TERMIN ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA PROPONOWANY PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 
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 (WSZYSTKIE POWINNY BYĆ PONUMEROWANE) 
1. Plan zabudowy lub plan sytuacyjny z zaznaczoną skalą, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do 

istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczonym węzłem cieplnym wg B2. 
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło (np. kopia odpisu z księgi 

wieczystej nieruchomości lub kopia aktu notarialnego). 
3. Wyciąg z odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej, gdy Wnioskodawca jest przedsiębiorcą. 
4. Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla nieruchomości. 
5. Pełnomocnictwo Wnioskodawcy dla osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w Jego imieniu. 
6. W przypadku przyłączania do sieci ciepłowniczej więcej niż jednego węzła cieplnego „Wniosek WP – dział B” w ilości sztuk: ……….. 
7. Inne 

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

Informacje zawarte we Wniosku WP 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 zostanie 
uznany za niekompletny. Jeśli informacje dostarczone przez Wnioskodawcę 
ulegną zmianie, jest on zobowiązany do niezwłocznego pisemnego 
poinformowania Ciepło-Jawor Sp. z o.o. o tych zmianach. 

……………………………………………………………………………………………. 

podpis i pieczęć Wnioskodawcy  

 

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

cieplnego korzystając z formularza „Wniosek WP – dział B” i dołączyć jako załącznik 


