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

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci ciepłowniczej
1. DANE WNIOSKODAWCY
Wnioskodawca
Pełna nazwa
Adres

Kod

Numer telefonu *

E-mail *

Miasto

Pełnomocnik
Pełna nazwa / Imię i nazwisko
Kod

Adres
Numer telefonu *

Miasto

E-mail *
Wnosi o wydanie warunków technicznych o możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej obiektu:

2. DANE O OBIEKCIE PRZYŁĄCZANYM DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ
Obiekt / Nazwa inwestycji
Adres

Kod

Numery działek

Obręb

Miasto

3. INFORMACJE O OBIEKCIE
Budynek istniejący, nie modernizowany, bez termo-renowacji, bez wymiany instalacji
Budynek istniejący, modernizowany, z wymianą instalacji
Budynek nowy lub kompleksowo modernizowany (z termo-renowacją i wymianą instalacji)

4. PARAMETRY TECHNICZNE INSTALACJI CIEPLNYCH
4a. Instalacja centralnego ogrzewania (co)*****
Obliczeniowa moc cieplna ***

MW

Temp. zas.

0

C

Temp. powr.

0

C

4b. Instalacja ciepłej wody użytkowej (cw)
Obliczeniowa moc cieplna ****
Liczba osób

MW

Układ zasobnikowy

**

osób

Układ bezzasobnikowy **

4c. Instalacja cieplna dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji (wk)*****
Obliczeniowa moc cieplna ***
Temp. zas.

MW
zima

lato

Temp. powr.
*
**
***
****
*****

0

C

0

C

Dane nieobowiązkowe. Podanie danych oznaczonych * jest dobrowolne.
Zaznacz wybrane
Moc cieplna określona z dokładnością do wartości 0,0001 MW.
Qc.w.u. - Obliczeniowa moc cieplna na potrzeby przygotowania c.w.u. z zastosowaniem zasobników, a w przypadku układu bezzasobnikowego Qc.w.u.= Qmax. h c.w.u. (moc cieplna wynikająca z maksymalnego
godzinowego zużycia c.w.u.)
Instalacja co – inst. grzejnikowe i termowentylatorowe, klimakonwektory itp.; Instalacja wk – nawiew/wywiew, kontrola wilgotności, nagrzewnica wtórna/pierwotna itp.; Instalacja ct –przemysł, spożywcze, baseny,
mieszkaniowe stacje wymienników itp.
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4d. Instalacja cieplna dla potrzeb technologicznych (ct)*****
Obliczeniowa moc cieplna ***

MW

Temp. zas.

zima

lato

Temp. powr.

0

C

0

C

5. INFORMACJE TECHNICZNE O OBIEKCIE
5a. Charakterystyka techniczna obiektu

Kubatura

m3

Pow. użytkowa

m2

Liczba kondygnacji

-

Przeznaczenie pomieszczeń

6. TERMIN LUB HARMONOGRAM ROZPOCZĘCIA POBORU CIEPŁA
7. DOTYCHCZASOWE ŹRÓDŁO CIEPŁA DLA OBIEKTU ISTNIEJĄCEGO

8. ZAŁĄCZNIKI, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU
aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci
ciepłowniczej (odpis zwykły z księgi wieczystej, akt notarialny (jeżeli data sporządzenia dokumentu jest sprzed więcej niż jednego roku,
należy dołączyć aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów), umowa najmu, umowa dzierżawy, przekazanie w użytkowanie),
pełnomocnictwo Wnioskodawcy (w przypadku wnioskowania przez Pełnomocnika), jeżeli Wnioskodawcą jest Wspólnota Mieszkaniowa,
występujący w imieniu Wspólnoty zarząd winien dołączyć decyzję o jego powołaniu w formie uchwały,
plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu do którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci
ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu – w przypadku planowanych inwestycji lub nowych obiektów, będących w
trakcie realizacji, które nie zostały jeszcze naniesione na mapę sytuacyjno-wysokościową przez Wydział Geodezji UMK,
harmonogram poboru mocy cieplnej w przypadku odbioru ciepła dla celów technologicznych

9. DODATKOWE INFORMACJE LUB UWAGI WNIOSKODAWCY
Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu.
Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją o przysługujących mi prawach i obowiązkach w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
Treść informacji dostępna jest na stronie internetowej www.mpec.krakow.pl. lub w siedzibie spółki w Biurze Obsługi Klienta.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPEC S.A. z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu oraz
adresu email zawartych we wniosku w celu nawiązania ze mną kontaktu na każdym etapie procesu zmierzającego do zawarcia umowy
dostarczania ciepła. Przyjmuję do wiadomości, że wyrażenie zgody jest dobrowolne i że może ona zostać w dowolnym momencie
wycofana. Bez takiej zgody nie będziemy mogli skontaktować się z Panią/Panem telefonicznie ani e-mailowo.
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez MPEC S.A. z siedzibą w Krakowie na wskazany powyżej adres e-mail drogą elektroniczną informacji
handlowych dotyczących MPEC S.A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MPEC SA z siedzibą w Krakowie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celach
marketingowych.
Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne i w każdym czasie można je wycofać np. wysyłając nam informację o wycofaniu zgody na adres e-mail
iod@mpec.krakow.pl

Kraków, dnia

Wnioskodawca

Pieczęć, czytelny podpis
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