
Leżajsk …….…….…………… 
 
 

Miejski Zakład Komunalny 
Spółka z o.o. 
ul. Żwirki i Wigury 3 
37-300 Leżajsk 

 
 

WNIOSEK 
 

O  OKREŚLENIE  WSTĘPNYCH  WARUNKÓW  PRZYŁĄCZENIA  WĘZŁA  
CIEPLNEGO  DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 

(wypełnia wnioskodawca nie posiadający tytułu prawnego do korzystania z obiektu, do którego będzie 

dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej) 

UWAGA: w przypadku przyłączania obiektu do zewnętrznej instalacji odbiorczej poniższe zapisy stosować 
odpowiednio 
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego 
2007r, Nr 16 poz. 92), występujemy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła cieplnego  
w obiekcie: 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…… 

/należy podać nazwę obiektu, którego dotyczy wniosek oraz pełny adres/ 
 

1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy 

Pełna nazwa 
wnioskodawcy 

 

Kod pocztowy Miejscowość Ulica i numer 

Tel. Fax Inne  

Osoby 
reprezentujące 
wnioskodawcę 

 

Przedstawiciel 
wnioskodawcy do 
kontaktu z MZK w 
sprawie wniosku 

 Tel. 

 
2. Dane rejestrowe 
Forma prawna 
wnioskodawcy 

 

NIP REGON PESEL 



Rodzaj wpisu Numer wpisu 

Wyciąg z rejestru 

posiada (załącznik Nr 2) – nie posiada*)
 

 

3. Biuro projektowe upoważnione do kontaktów z MZK Sp. zo.o. 
Biuro projektowe  Nazwisko i imię projektanta 

Tel. Fax 

 
4. Informacje dotyczące przyłączanego obiektu 
Przeznaczenie obiektu: 

Bud. mieszkalny*) 

Bud. użytkowy*) 

Bud. mieszkalno-użytkowy*) 

Bud. inny*) 

Powierzchnia ogrzewanych 
pomieszczeń [ m2 ] 
 
całkowita 

użytkowa 

mieszkalna 

Kubatura ogrzewanych 
pomieszczeń [ m3 ] 
 
całkowita 

użytkowa 

mieszkalna 

 
5. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych 

Parametry instalacji Rodzaj instalacji 
odbiorczych Temp. obl. [ oC ] Ciśnienie dop. [kPa] 

Zamówiona moc 
cieplna [kW] 

Instalacja 

centralne 
ogrzewanie 

   
nowa*) 

istniejąca*) 

modernizowana*) 

wentylacja    
nowa*) 

istniejąca*) 

modernizowana*) 

technologia    
nowa*) 

istniejąca*) 

modernizowana*) 

inne    
nowa*) 

istniejąca*) 

modernizowana*) 

inne    
nowa*) 

istniejąca*) 

modernizowana*) 

 
6. Informacja o wynikach audytu energetycznego 

posiada – nie posiada*) 

 
7. Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła 

 

 
 
Załączniki: 

1. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu, określający usytuowanie obiektu, do 
którego będzie dostarczane ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej 
oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczoną lokalizacją węzła 
cieplnego 



2. Aktualny odpis KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej (kopia) – dotyczy przedsiębiorców, w tym osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą 

3. Informacja o wynikach audytu energetycznego wg tabeli 6 
 
 

4. Pełnomocnictwo do podpisania umowy, gdy umowa jest podpisywana w imieniu 
osób trzecich lub w imieniu przedsiębiorcy przez osobę nieuprawnioną w KRS do 
reprezentacji przedsiębiorcy. 

5. Wyrys z mapy ewidencji gruntów (ważny 3-mce) 
6. Wypis z rejestru gruntów dla działek przez które przebiega sieć cieplna (ważny 

j.w.) 
7. Prawomocne pozwolenie na budowę ( kopia ) 
8. Pisemną zgodę właścicieli działek na przebieg sieci cieplnej przez ich 

nieruchomości (ponadto właściciele ci winni ustanowić na rzecz MZK Sp. z o.o., 
w formie aktu notarialnego) służebność przesyłu dającą prawo do korzystania z 
części nieruchomości obciążonej przebiegiem urządzeń ciepłowniczych, 

 
 
 
 
 
 
 
 

………………………………..………………………………. 
data, czytelny podpis (lub pieczęć) osoby/osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych wyżej przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku mającym siedzibę przy ul. Żwirki i Wigury 3, 
37 – 300 Leżajsk w celach archiwizacji niniejszego wniosku na usługi. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że mam prawo przetwarzania moich danych 
osobowych, dostępu do ich treści, uzupełniania, uaktualniania i sprostowania gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe 

 
 

                                                     
………………………………..………………………………. 
data, czytelny podpis (lub pieczęć) osoby/osób uprawnionych 
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy 

 
Objaśnienia: 
 
- w przypadku podłączenia do sieci ciepłowniczej więcej niż jednego węzła, należy wypełnić formularz wniosku 
dla każdego węzła oddzielnie 
 
- *) niepotrzebne skreślić  

 


