
 

 
WNIOSEK 

O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ 
 

I.   Dane Wnioskodawcy i podłączanego obiektu. 

A Dane wnioskodawcy 

1 Imię i nazwisko: 
/Nazwa firmy 

 

2 Adres zamieszkania/siedziby  

3 Numer telefonu i adres e-mail  
3 Tytuł prawny do korzystania z podłączanego 

obiektu; nr Księgi Wieczystej:  

4 Typ podłączanego obiektu*:  
5 Adres podłączanego obiektu:  

 

 

*typ obiektu: mieszkalny, biurowy, handlowy…. 

II. Wypełniają Wnioskodawcy planujący przygotowanie ciepłej wody użytkowej zbiorczo, 
w wymiennikowym węźle cieplnym, lub nie zgłaszający zapotrzebowania ciepła na potrzeby 
ciepłej wody użytkowej. 

B Charakterystyka techniczno - cieplna budynku 

1 Centralne ogrzewanie 

a -Zapotrzebowanie ciepła:  kW 

b -Dotychczasowe źródło zasilania: 
-Rodzaj instalacji wewnętrznej c.o.: 
(wodna grawitacyjna, wodna pompowa, parowa) 

 

c -Parametry instalacji wewnętrznej c.o.:  
(temp. zasilania / temp. powrotu) 

 
°C 

d -Kubatura ogrzewanych pomieszczeń:  m
3
 

e -Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń:   

f -Przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń: 
 

 

g -System wentylacji ogrzewanych pomieszczeń: 
(grawitacyjny, mechaniczny) 

 

2 Ciepła woda użytkowa 

a -Zapotrzebowanie ciepła:   (zamówione** / szczytowe)   kW 

b -Ilość osób / mieszkańców:  szt. 

c 
 

-Ilość i rodzaj punktów czerpalnych: 
(np.  umywalki, wanny, natryski, inne) 

 
szt. 

 

d -Przewidywany sposób podgrzewania ciepłej wody 
użytkowej:   

3      Technologia 

a -Zapotrzebowanie ciepła:   

b -Wymagany rodzaj czynnika grzewczego: (para /woda)  

c -Wymagane max. Ciśnienie robocze:  MPa 

d -Wymagana max. Temperatura robocza:  °C 

e 
 

-Harmonogram poboru mocy cieplnej: 
   w ciągu doby 

 godz./ dobę 
 

f    w ciągu tygodnia  dni/tydzień 

g    w ciągu roku  dni/rok 

4 Wentylacja 

a -Zapotrzebowanie ciepła:  kW 

b -Parametry instalacji wentylacyjnej: 
(temp. zasilania / temp. powrotu) 

 
 

°C 

** zamówiona moc dla potrzeb cwu obliczana jako 55% mocy szczytowej 
 

5 Łączne zapotrzebowanie ciepła: Σ poz. 1a, 2a, 3a, 4a  kW 

6 Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem 
grzewczym: 

 
kW 

7 Termin rozpoczęcia poboru ciepła:  

8 Podstawa określenia powyższych informacji: 
(dokumentacja techn., audyt, inne) 

 

verte 



 

 
 
III. Wypełniają Wnioskodawcy planujący przygotowanie ciepłej wody użytkowej w wymiennikowych  

stacjach mieszkalnych. 

C Charakterystyka techniczno - cieplna budynku 

 1 Centralne ogrzewanie łącznie z ciepłą wodą użytkową przygotowywaną w wymiennikowych 
stacjach mieszkaniowych 

a -Zapotrzebowanie ciepła na centralne ogrzewanie i ciepłą  
wodę – okres zimy 

 kW 

b -Zapotrzebowanie ciepła na ciepłą wodę max – okres lata 
(stacje mieszkaniowe) 

 kW 

c -Parametry instalacji wewnętrznej c.o.:  
(temp. zasilania / temp. powrotu) – okres zimy 

 °C 

d -Parametry do doboru wymiennika stacji mieszkaniowych:                                   
(temp. zasilania / temp. powrotu) 

60/20 °C 

e -Dotychczasowe źródło zasilania: 
-Rodzaj instalacji wewnętrznej c.o.: 
(wodna grawitacyjna, wodna pompowa, parowa) 

 

f -Kubatura ogrzewanych pomieszczeń:  m
3
 

g -Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń:  m
2
 

h -Przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń: 
 

 

i -System wentylacji ogrzewanych pomieszczeń: 
(grawitacyjny, mechaniczny) 

 

j -Ilość wymiennikowych stacji mieszkaniowych:  szt. 

 2   Wentylacja 

a -Zapotrzebowanie ciepła:  kW 

b -Parametry instalacji wentylacyjnej: 
(temp. zasilania / temp. powrotu) 

 
 

°C 

 

3 Łączne zapotrzebowanie ciepła:  kW 

 4 Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem 
grzewczym: 

 kW 

 5 Termin rozpoczęcia poboru ciepła:  

 6 Podstawa określenia powyższych informacji: 
(dokumentacja techn., audyt, inne) 

 

 

IV. Podpis Wnioskodawcy. 

D Podpis Wnioskodawcy: Data złożeniu Wniosku o Przyłączenie: 
1  

..................................................... 
(imię i nazwisko / nazwa firmy - data) 

 
....................................................... 
Wypełnia Veolia Energia Łódź SA  

 

OBOWIĄZKOWE ZAŁACZNIKI: 
 Do przedkładanego wniosku należy załączyć plan zabudowy oraz szkic sytuacyjny określający usytuowanie 
obiektu wraz z lokalizacją węzła cieplnego i podaniem kondygnacji (piwnica/parter), dokument potwierdzający 
tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu oraz dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o 
przyłączenie zgodne z załączonym wykazem. 

Uwaga: Wypełniony Wniosek o przyłączenie, podpisany przez osobę uprawnioną do 

reprezentowania Właściciela przyłączanej nieruchomości, z kompletem dokumentów należy 
przesłać do Veolia Energia Łódź S.A., Zakład Sieci Cieplnej (ul. J. Andrzejewskiej 5, 52-550 Łódź) lub 
na adres: przyłaczenia.vold@veolia.com 
 

Warunki przyłączenia i projekt umowy o przyłączenie proszę przesłać pocztą na adres***: 
 

_______________________________________________________________ 
***podać w przypadku, gdy adres jest inny niż w punkcie A2 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Veolia Energia Łódź S.A. w celach 

marketingowych z uwzględnieniem informacji handlowych przekazywanych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą 

z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Zostałem/am poinformowany/a, że udzielenie powyższej 

zgody jest dobrowolne oraz, że przysługuje mi prawo dostępu i poprawiania moich danych osobowych oraz 

możliwość odwołania zgody w każdym czasie. 

      Data i podpis………………………………….. 

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlalodzi.pl lub w siedzibie Veolia Energia Łódź S.A. 



 

 

 
Wykaz dokumentów stanowiących załącznik do wniosku o przyłączenie do sieci 

ciepłowniczej niezbędnych do zawarcia umowy o przyłączenie. 
 
 

OSOBA FIZYCZNA 
• tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis 

księgi wieczystej, umowa najmu/dzierżawy), 

• podanie numeru PESEL i adresu zamieszkania, 

 

dodatkowo, gdy są: 

• postanowienie sądu o nabyciu spadku, 

• akt zgonu, 

• dokument potwierdzający umocowanie do działania 

w imieniu wnioskującego, 

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 

przez jednego ze współmałżonków lub akt notarialny 

o rozdzielności majątkowej. 

 

OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ 
GOSPODARCZĄ 
• REGON, NIP (nie jest obowiązkowy, jeżeli w REGON figuruje 

numer NIP), 

• zaświadczenie o dokonaniu wpisu do CEiDG, 

• tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis 

księgi wieczystej, umowa najmu/dzierżawy), 

• podanie numeru PESEL i adresu zamieszkania, 

• numer dowodu osobistego  

• obowiązek informacyjny – RODO (Odbiorca)* 

 

SPÓŁKI CYWILNE 
• REGON, NIP (nie jest obowiązkowy, jeżeli w REGON figuruje 

numer NIP), 

• zaświadczenie o dokonaniu wpisu do CEiDG każdego ze 

wspólników, 

• umowa spółki, 

• tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis 

księgi wieczystej, umowa najmu/dzierżawy), 

• inne – dokument potwierdzający umocowanie do działania 

w imieniu wnioskujących, 

• podanie numerów PESEL i adresów zamieszkania każdego 

ze wspólników, 

• numer dowodu osobistego  

• obowiązek informacyjny – RODO (Odbiorca)* 

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 
• REGON, NIP (nie jest obowiązkowy, jeżeli w REGON figuruje 

numer NIP), 

• uchwała o powstaniu Wspólnoty Mieszkaniowej (jeżeli jest), 

• uchwała o wyborze Zarządu WM, 

• uchwała o podjęciu decyzji przez WM o przyłączeniu 

budynku do sieci ciepłowniczej 

• wykaz właścicieli nieruchomości wraz z nr lokali 

wyodrębnionych i nr ksiąg wieczystych oraz wykaz właścicieli 

pozostałych lokali, 

• jeden akt własności, 

• dokument potwierdzający umocowanie do działania 

w imieniu WM, np. do reprezentowania dla Administratora 

lub umowa o administrowanie, 

• podanie nr konta bankowego (nie jest obowiązkowe). 

• obowiązek informacyjny – RODO (Odbiorca)* 

 

SPÓŁKI KAPITAŁOWE, STOWARZYSZENIA, SPÓŁDZIELNIE 
MIESZKANIOWE 
• KRS, 

• REGON, NIP (nie są obowiązkowy, jeżeli w KRS figurują 

numer NIP i REGON), 

• tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis 

księgi wieczystej, umowa najmu/dzierżawy), 

• inne – dokument potwierdzający umocowanie do działania w 

imieniu wnioskującego 

• obowiązek informacyjny – RODO (Odbiorca)* 

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI 
PRAWNEJ, NP. PAŃSTWOWE, KOMUNALNE ORAZ 
ADMINISTRACYJNE 
• REGON, NIP (nie jest obowiązkowy, jeżeli w REGON figuruje 

numer NIP), 

• tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis 

księgi wieczystej, umowa najmu/dzierżawy), 

• zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie objęcia przez 

jednostkę budżetową w zarządzanie danego obiektu 

(jeżeli jest), 

• dokument potwierdzający umocowanie do działania 

w imieniu Prezydenta Miasta Łodzi, np. do podpisywania 

umów, 

• pełnomocnictwo do reprezentacji wydane przez 

upoważniony organ. 

• obowiązek informacyjny – RODO (Odbiorca)* 

 

SZKOŁY, PRZEDSZKOLA, UCZELNIE WYŻSZE 
• REGON, NIP (nie jest obowiązkowy, jeżeli w REGON figuruje 

numer NIP), 

• tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, odpis 

księgi wieczystej, umowa najmu/dzierżawy), 

• zarządzenie Prezydenta Miasta Łodzi w sprawie upoważnień 

do składania oświadczeń woli w zakresie zarządzania mieniem 

Miasta Łodzi, 

• dokument poświadczający mianowanie na Dyrektora 

szkoły/przedszkola, Rektora uczelni, 

• akt założycielski uczelni. 

• obowiązek informacyjny – RODO (Odbiorca)* 

 

*Oświadczenie o sposobie przetwarzania danych osobowych przez Odbiorcę/Klienta 
 
 
 

Polityka prywatności udostępniona jest pod adresem www.energiadlalodzi.pl lub w siedzibie Veolia Energia Łódź S.A. 


