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Wniosek o przyłączenie nr ………………..nr wniosku wpisuje EC Skierniewice
Wnioskodawca
Imię i nazwisko*/Nazwa firmy**

Adres zamieszkania*/siedziby**

PESEL*
Tel. kontaktowy:
Adres obiektu
przyłączanego

NIP**
e-mail:

Wielkość zamawianej mocy cieplnej
ciepła woda użytkowa
ciepło technologiczne /
[kW]
wentylacja [kW]

centralne ogrzewanie
[kW]

minimalny pobór mocy poza
sezonem grzewczym [kW]

Dane techniczne obiektu przyłączanego
Powierzchnia ogrzewanych
Przeznaczenie pomieszczeń
System wentylacji
pomieszczeń [m2]
[m2]
mechaniczny grawitacyjny mieszkalne
usługowe

Kubatura budynku
[m3]
Liczba osób

Liczba lokali

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepła podłączanego obiektu
Centralne ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Ciepło technologiczne
[kW]
maksymalna godzinowa [kW]
/ wentylacja [kW]
Rodzaj i parametry instalacji odbiorczej ( wewnętrznej )
Centralne ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Ciepło technologiczne
materiał i średnica:
materiał i średnica:
materiał i średnica:
Tworzywo
Stal
Miedź
Tworzywo
Stal
Miedź
Tworzywo
Stal
Miedź
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
Parametry pracy [oC]

Parametry pracy [oC]

Parametry pracy [oC]

Opory na instalacji [kPa]

Opory na instalacji [kPa]

Opory na instalacji [kPa]

Wymagane załączniki: (warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dołączenie kompletu załączników)
Zał. 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu
(np. akt notarialny, odpis księgi wieczystej, umowa najmu/dzierżawy)
Zał. 2. Plan zabudowy lub sytuacyjny budynku z zaznaczoną lokalizacją węzła
cieplnego oraz określający usytuowanie obiektu w terenie
Proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła (dzień/miesiąc/rok),
w przypadku poboru ciepła na cele technologiczne – harmonogram poboru mocy jako załącznik

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku przez administratora danych: Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
z siedzibą w Skierniewicach, ul. Przemysłowa 2, KRS 0000110800 w celu realizacji niniejszego wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy o
przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz umowy sprzedaży ciepła. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne
z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej na stronie www.ecskierniewice.pl, w tym z informacją o celu i
sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Skierniewice, dnia

......................................
Data złożenia wniosku

........................................................
Podpis wnioskodawcy
lub podpis i pieczęć osoby upoważnionej
do składania oświadczenia woli
w imieniu wnioskodawcy

UWAGI:
* dotyczy wnioskodawcy będącego osobą fizyczną
** dotyczy wnioskodawcy będącego osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą/osoby prawne
/jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej

Wypełnia organ rozpatrujący:
Rozpatrzenie wniosku przyłączeniowego :
Do realizacji / odmowa

Data i podpis

