
Łuków, dn. ……………….………………… 

 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie Sp. z o.o. 

21-400 Łuków, ul. Świderska 42 

tel.: 0-25 798 3092;    tel./fax: 0-25 798 6105 
 

Wniosek  
o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej  

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łukowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne i rozporządzeń wykonawczych 

 

1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres wnioskodawcy):  

.....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

Kontakt telefoniczny/fax: .................................................   e-mail: ..................................................... 

Dane rejestrowe1): 

NIP: ………………………       REGON : ……….….……..…… PESEL: ……...….…………  

2. Lokalizacja odbioru ciepła (adres ): ........................................................................................... 

 

3. Tytuł prawny do nieruchomości: ................................................................................................ 

 lub upoważnienie do zawierania umów. 

 

4. Charakterystyka odbioru ciepła: 

a) przeznaczenie obiektu: .........................................................................................................  

       b) kubatura całkowita :……….........................................................................................[m3]; 

       c) kubatura ogrzewana : ...................................................................................................[m3]; 

       d) powierzchnia ogrzewana: ............................................................................................[m2];  

       e) liczba osób korzystających z c.w.u. (wg dokumentacji obiektu): ...............................[j.o.]. 

 

5. Rodzaj oraz parametry instalacji odbiorczych: 

 

       a) instalacja: ……………………………………… , tz/tp = ………… 
0C,  Pobl. = …..….MPa;  

       b) instalacja: ……………………………………… , tz/tp = ………… 
0C,  Pobl. = …..….MPa;  

       c) instalacja: ……………………………………… , tz/tp = ………… 
0C,  Pobl. = ……...MPa. 

 

6. Zamówiona moc cieplna2):  

     

Q budynku  = …….....………………………………...... [W], w tym: 

      Qc.o.:  .......................... [W],    Qc.w.:  .......................... [W],    Q inne.:  ............................... [W]. 

 

7. Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym: Q. min poza s.g. = .................... [W]. 
 

8. Proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła : ................................................................. 

                                                           

 

 

                                                                                     ................................................. 
                                                                                                                       podpis i pieczęć 

 

3) 



Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych 3) 

Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przetwarzaniu moich danych osobowych 

przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łukowie spółki. z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w 

Łukowie, ul. Świderska 42, 21-400 Łuków w celu opracowania i wydania warunków technicznych przyłączenia do 

miejskiej sieci ciepłowniczej oraz o prawie wglądu do moich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest 

dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji niniejszego wniosku. 

 

 

 

...................................       .......................................... 

data            podpis 

 

 

 

9.  Załączniki4) 

 

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dołączenie kompletu załączników zgodnie z poniższym wykazem  
(Dz.U. Nr 16 z 2007 r., poz. 92. § 9 ust. 1) 

 

Osoby prawne winny załączyć do wniosku: 

• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane 

ciepło z sieci ciepłowniczej; 

• odpis z Krajowego Rejestru Sądowego; 

• 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, wraz z 

lokalizacją węzła cieplnego w obiekcie. 

 

Osoby fizyczne winny załączyć do wniosku: 

• dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane 

ciepło z sieci ciepłowniczej; 

• zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej (dotyczy jedynie osób prowadzących działalność 

gospodarczą, w tym Spółek cywilnych, a przyłączany obiekt związany z prowadzeniem tej działalności; 

• 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 wraz z lokalizacją 

węzła cieplnego w obiekcie. 

 

Uwaga: 

Inne jednostki organizacyjne (np. Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości) – winny załączyć również 

dokumenty ustanawiające zarząd nieruchomością i uprawniające do zawierania umów. 

 

 
1)  NIP i PESEL dotyczy wyłącznie osób fizycznych, NIP i REGON dotyczy wyłącznie osób prawnych i osób prowadzących 

działalność gospodarczą, w tym Spółek cywilnych, a przyłączany obiekt związany z prowadzeniem tej 

działalności 
2)  W przypadku poboru ciepła dla celów technologicznych należy załączyć harmonogram poboru mocy cieplnej. 
3)  Dotyczy wyłącznie osób fizycznych 
4)  Powyższe wymagania wynikają z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych 

warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 92 z 2007 r. § 7 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 1 i 2).  


