Zał./PS05/02/wyd.11

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie
al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków

Kraków, dnia … / … / 20 …

ZNAK SPRAWY: RCW / 51 / nr / 2020
Wasz znak:
Nr pisma: RCW / nr. dz. RCW / nr. dz. MPEC / JI / magistrala / 2020

PEŁNOMOCNIK:
XXXXXXXXXXXX
ul. XXXXXXXXXXXXX
XX-XXX Kraków

DOTYCZY:
informacji technicznej o możliwości przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej inwestycji
pn.: „xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx” planowanej na dz. nr XXXXXXXXXX obręb XX jedn. ewid.
XXXXXX przy ul. XXXXXXXXXX w Krakowie.
Wnioskowane zapotrzebowanie w ciepło: ∑Q = XXX MW, w tym:
Q c.o. = XXX MW,
Qc.w.u.= XXX MW

WNIOSKODAWCA: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Odpowiadając na Państwa wniosek informujemy, że możliwość przyłączenia ww. inwestycji do miejskiej sieci
ciepłowniczej można rozpatrywać w oparciu o wysokoparametrową sieć cieplną 2 x DN XXX zlokalizowana na dz.
nr XXX i XXX w sąsiedztwie planowanej do realizacji inwestycji. Ww. sieć umożliwi dostawę ciepła na potrzeby
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
W załączeniu przesyłamy załącznik graficzny do celów poglądowych przedstawiający przebieg sieci ciepłowniczych
w rozpatrywanym rejonie.
Równocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przedsiębiorstwo energetyczne przepisami, które określa:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo Energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833), Rozporządzenie Ministra
Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych
(Dz.U. z 2007 r. nr 16, poz. 92), Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz.U. z 2020 poz. 718) warunki
przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie będą wydane, jeżeli zostaną spełnione poniższe wymogi:
Zostanie złożony wniosek o wydanie warunków przyłączenia, którego formularz do pobrania znajduje się na
stronie internetowej pod adresem www.mpec.krakow.pl. Do wniosku należy dołączyć komplet wymaganych
i aktualnych dokumentów. Natomiast przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do zawarcia umowy
o przyłączenie do sieci z ubiegającymi się o to podmiotami, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki
przyłączenia do sieci, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.
W dalszej korespondencji dotyczącej powyższego zadania inwestycyjnego prosimy powoływać się na znak
sprawy umieszczony na wstępie naszego pisma.

OTRZYMUJĄ:
1 x Adresat + załącznik,
1 x RCK + załącznik,
1 x RCW, 1 x aa.

