									Uniejów, dnia …………………………


                      Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa
                    Spółka z o. o.
                    ul. Kościelnicka 44, 99-210 Uniejów


Wniosek
O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 
Geotermia Uniejów


Na postawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r.
„ W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych”
(Dz.U. Nr 16, poz 92), występujemy o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego so sieci ciepłowniczej.


(wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło z sieci ciepłowniczej)






Dane wnioskodawcy
A.1.  Nazwa Wnioskodawcy ( pełna nazwa)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

A.2. Adres wnioskodawcy (miejscowość, ulica ,kod pocztowy, telefon, e-mail, fax)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A.3. Adres do korespondencji (miejscowość, ulica, kod pocztowy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A.4.  Dane rejestrowe wnioskodawcy ( Forma prawna, seria i nr dow. os.,NIP, REGON, PESEL ,nr rejestrowy) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

A.5. Dane osoby reprezentującej ( imię i nazwisko, telefon, adres)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..


Dane obiektu
B.1. Nazwa i adres obiektu
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.2. Stan prawny obiektu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

B.3. Posiadany tytuł prawny do obiektu ( postawić X we właściwej opcji)
Własność

Użytkowanie wieczyste

Najem

Dzierżawa

Zarząd

Użyczenie

Użytkowanie zwykłe


B.4.  Dane dotyczące obiektu

Liczba mieszkańców

Ilość  łazienek

Ilość umywalek

Ilość  natrysków, wanien

Powierzchnia ogrzewana (m2)

Rok budowy

Wysokość budynku (m)

Kubatura ogrzewana (m3)

Przeznaczenie obiektu (dom jednorodzinny, pensjonat)

B.5. Planowane awaryjne (dodatkowe) źródła ciepła
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
B.6. Rodzaj i zużycie roczne paliwa na potrzeby cieplne (dla obiektów istniejących)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
B.7. Dane dotyczące instalacji odbiorczych
Rodzaj instalacji
Temp. Obliczeniowe (oC)
Obecna
Zakładana
Centralne ogrzewanie



Ciepła woda użytkowa



Wentylacja












B.8. Moc ciepła zamówiona
Centralne ogrzewanie
Qco=                     kW
Ciepła woda użytkowa
Qcwu=                    kW




Całkowita zamówiona moc cieplna
∑Q=                       kW
Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym
Qmin=                      kW

B.9. Proponowany termin rozpoczęcia odbioru ciepła
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załączniki:

	Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło. 
	Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający położenie obiektu względem istniejącej sieci ciepłowniczej z 

uwzględnieniem innych obiektów oraz uzbrojenia terenów.



	Kopie wyciągów z rejestrów i dokumentów potwierdzonych  „za zgodność z oryginałem” podpisaną i opieczętowana przez osobę upoważnioną.

Dokument upoważniający osobę reprezentującą.

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodnę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z wydawaniem warunków przyłączenia do węzła cieplnego sieci ciepłowniczej przez Geotermię Uniejów im. Stanisława Olasa Spółka z o. o. z siedzibą w Uniejowie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych.

……………………………………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

