............................ dnia .................................
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ, Sp. z o.o.
ul. Opata Hackiego 14
81-213 G d y n i a

WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych na przyłączenie do systemu ciepłowniczego OPEC
lub modernizację (węzła cieplnego, kotłowni, sieci cieplnej i instalacji wewnętrznej)
A. WNIOSKODAWCA:
1. Imię i nazwisko, lub nazwa firmy .........................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Adres Wnioskodawcy ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Adres do korespondencji ....................................................................................................
.............................................................................................................................................
4. Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………………….
5. Adres e-mail ……………………………………………………………………………………….
6. Tytuł prawny Wnioskodawcy do obiektu, którego dotyczy wniosek ...................................
.............................................................................................................................................
Na podstawie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 15 stycznia 2007 r, w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16/2007, poz. 92)

wnioskuję o przyłączenie/modernizację i dostawę ciepła z systemu
ciepłowniczego OPEC, na potrzeby :
centralnego ogrzewania * ............................ kW
ciepłej wody użytkowej * ............................. kW
wentylacji * .................................................... kW
inne

.................................................. kW

B. INFORMACJE DOTYCZĄCE OBIEKTU do PODŁĄCZENIA/MODERNIZACJI :
1. Adres obiektu ……………………………………………………
2. Przeznaczenie/rodzaj obiektu :
- wielorodzinny mieszkalny *
- wielorodzinny mieszkalno-usługowy *
- jednorodzinny *
- użyteczności publicznej *
- przemysłowy *
- inny * ………………………………………………………
3. Aktualne źródło ciepła : …………………………………………………………………
Właściciel źródła ciepła : ………………………………………………………………..
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4. Informacje o obiekcie :
a) powierzchnia budynku .......................................... m2
......................................... m3

b) kubatura budynku

5. W przypadku planowanego korzystania z ciepłej wody z miejskiej sieci cieplnej :
- ilość osób/mieszkań ............................................................................................
- rodzaj i ilość punktów czerpalnych ......................................................................
6. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczych w obiekcie : ……………………………………..
…………………………………………………………………………………………………….
7. Informacje na temat zamierzeń modernizacyjnych na obiekcie :
a) budowlanych/termomodernizacyjnych
............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………...
b) modernizacji instalacji odbiorczych w obiekcie ( c.o., c.w., went., itp.)
............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………….
8. Czy obiekt był podłączony do systemu ciepłowniczego OPEC Gdynia :
……………………………………………………………………………………………………..
9. Przewidywany termin rozpoczęcia poboru ciepła z systemu ciepłowniczego OPEC lub
harmonogram rozpoczęcia dostawy ciepła w przypadku etapowania inwestycji:
…………………………………………………………………………………………………….
10. Uwagi………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
C. ZAŁĄCZNIKI:
1. Plan sytuacyjny określający położenie obiektu*
2. Kopia aktu własności obiektu*

.......................................................
/podpis Wnioskodawcy/
* niepotrzebne skreślić

UPOWAŻNIENIE WNIOSKODAWCY
Upoważniam niżej wymienioną osobę */instytucję *, do prowadzenia w moim imieniu,
spraw związanych z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej OPEC, ww. obiektu :
1. Imię i nazwisko, lub pełna nazwa firmy ..............................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Kod pocztowy, miejscowość ...............................................................................................
3. Ulica, nr nieruchomości ......................................................................................................
4. Telefon, e-mail, fax

.................................................
……………………………….
/podpis Wnioskodawcy/
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