Zał./PS06/15

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

WNIOSEK
o zamówienie mocy cieplnej
1. OZNACZENIE WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko / Nazwa odbiorcy

Kod odbiorcy

…-……-………

Adres zamieszkania / Siedziba firmy
ul.

nr

miasto

2. ADRES OBIEKTU OBJĘTEGO UMOWĄ
ul.

nr

miasto

3. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
Niniejszym zamawiam moc cieplną do ww. obiektu w wielkości:
Zamówiona moc cieplna w warunkach
obliczeniowych Tz = -20oC

Q [MW]
w.1

w.2

Parametry* temperaturowe instalacji
obliczeniowych Tz = -20oC

w.3

Centralne ogrzewanie

.…….. / …….. oC

Ciepła woda użytkowa Q max

.…….. / …….. oC

Ciepła woda użytkowa Q śr/h

.…….. / …….. oC

Wentylacja

.…….. / …….. oC

Klimatyzacja

.…….. / …….. oC

Technologia

.…….. / …….. oC

* W przypadku instalacji odbiorczej o zmiennych parametrach zależnych od zewnętrzne temperatury powietrza, innych niż przyjętych w tabeli regulacyjnej MPEC S.A. lub wydanych
warunkach technicznych przyłączenia do sieci cieplnej, do wniosku należy dołączyć indywidualną zatwierdzoną w MPEC S.A. tabelę regulacyjną dla obiektu/instalacji.

Dla zmiany wielkości zamówionej mocy w więcej niż dla trzech węzłów w obiekcie druk należy powielić.
Dane
o obiekcie

Powierzchnia ogrzewana obiektu

Kubatura ogrzewana obiektu

……………. m2

……………. m3

4. PRZYCZYNA ZMIANY MOCY ZAMÓWIONEJ (DOTYCZY ZMIANY MOCY ZAMÓWIONEJ)

5. WYKONANE OPRACOWANIE: OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA, AUDYT ENERGETYCZNY, INNE

W przypadku wykonania powyższego opracowania proszę załączyć kopię strony tytułowej z cechami szczególnymi, jak: jednostka projektowa, nazwisko i imię projektanta lub audytora
energetycznego, nr uprawnień.

6. DODATKOWE UWAGI ODBIORCY

Niniejszy wniosek winien wpłynąć do MPEC S.A. co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zmiany mocy zamówionej lub uruchomieniem
dostawy ciepła. Realizacja wniosku odbywa się na warunkach określonych w umowie kompleksowej dostarczania ciepła.
Kraków, dnia

Wnioskodawca

Pieczęć, czytelny podpis

Informacja o przysługujących prawach i obowiązkach w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej
www.mpec.krakow.pl. lub w siedzibie spółki w Biurze Obsługi Klienta

