WNIOSEK
o wydanie warunków technicznych na podłączenie obiektu do systemu ciepłowniczego
Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.

data złożenia wniosku ………………………………

Wnioskodawca:
osoba fizyczna*
•

imię i nazwisko ...............................................................................................................

•

adres zamieszkania …………………………………………………………………………...

•

nr dowodu osobistego ……………………………………PESEL …………………………..

•

kontakt tel. ………………………………………………………………………………………

podmiot prawny*
•

nazwa firmy ....................................................................................................................

•

adres siedziby …………………………………………………………………………………

•

NIP ………………………………………… REGON ………………………………………..

•

osoba prowadząca sprawę ……………………………………kontakt tel. …………………

w przypadku indywidualnej działalności gospodarczej
•

właściciel firmy …………………….….……………………………………………………… …

•

nr dowodu osobistego ………………………………… PESEL ………………………… …...

•

osoba prowadząca sprawę ……………………………………kontakt tel. …………………...

* wypełnić w zależności od statusu prawnego wnioskodawcy

Obiekt:
Informacje podstawowe
•

adres:………………………………………………………………………………………….

•

typ: obiekt wolnostojący użytkowy, budynek wielorodzinny z częścią użytkową, budynek
wielorodzinny, dom jednorodzinny**, inne…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….

•

•

funkcje:
centralne ogrzewanie

tak/nie**

ciepła woda użytkowa

tak/nie**

powierzchnia ……………. m2
- części mieszkalnej: ……………… m2
- części użytkowej:

•

……………… m2

liczba mieszkańców w budynku: ………. (dotyczy obiektów, w których przewidywane jest
korzystanie z ciepłej wody)

•

tytuł prawny do korzystania z obiektu: własność, administracja wynajem, przydział **,
inne …..………………………………………………………………………………………..

•

Numer KW: ……...................................

uwaga: w przypadku innych form tytułu prawnego do korzystania z obiektu niż własność, konieczna jest pisemna
zgoda właściciela budynku

•

przewidywany termin włączenia …………………………………………………………….

informacje dodatkowe (prosimy wypełnić w miarę możliwości:
•

zapotrzebowanie ciepła
centralne ogrzewanie:

- grzejnikowe: ……………. kW
- nagrzewnice: ……………. kW
- ciepło technologiczne: ……………. kW

ciepła woda użytkowa

……………. kW

•

kubatura …………………. m3

•

wysokość pomieszczeń ……………….. m

•

rok budowy obiektu …………………………………………………………………………..

•

dotychczasowy sposób zasilania …………………………………………………………..

……….. …………………………………………………………………………………………….
•

opis instalacji c.o. ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………….
** właściwe podkreślić

Uwagi, dodatkowe wymagania
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wydania warunków na
podłączenie obiektu do systemu ciepłowniczego OZC SA. oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego.

TAK

NIE

……………………………….
podpis

załączniki:
1. plan sytuacyjny
2. wnioskodawca przedłoży dokumenty potwierdzające prawo do korzystania z obiektu (n.p. akt
notarialny, wypis z księgi wieczystej, pozwolenie na budowę, umowa najmu, itp.)
3. zgoda właściciela (administratora) obiektu
4. kopie dokumentów (nie dotyczy osób fizycznych): REGON, NIP, wpis do ewidencji gosp., wypis
z KRS
5. projekt budowlany do wglądu (jeżeli istnieje)

