
Instrukcja do: WNIOSEK WP – DZIAŁ B
  Załącznik nr.   do wniosku WP z dnia     

Pola oznaczone numerem informują, gdzie i co należy: wpisać, zaznaczyć lub dołączyć.

1 Wpisać numer załącznika – np. przy jednym dodatkowym węźle będzie to: „1” przy dwóch: „2”.

2 Wpisać datę z „Wniosku WP”, dla którego ten „Wniosek WP – Dział B” jest załącznikiem.

3 Wpisać miejscowość i datę sporządzenia „Wniosek WP – Dział B”.

Część B – DANE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZANEGO OBIEKTU

 4  5  6 Wpisać adres policyjny obiektu (kod pocztowy, miejscowość, ulica,) jeżeli jest adres administracyjny
nadany lub gdy jest to działka adres budowlany (nr działki, arkusz mapy, obręb).

7 Należy podać funkcję przyłączanego obiektu (np. mieszkalny, usługowy, biurowy).

 8  9  10 Wpisać dane dotyczące obiektu – powierzchnię, kubaturę i liczbę osób.

11
Informacja: w przypadku gdy Wnioskodawca występuje o przyłączenie do sieci ciepłowniczej więcej
niż jednego węzła – wówczas lokalizację tego dodatkowego węzła cieplnego należy wskazać
na planie sytuacyjnym, który jest załącznikiem do „Wniosku WP”.

12 Wpisać adres węzła cieplnego – administracyjny lub budowlany
(konieczność wypełnienia tej rubryki wynika stąd, że nie zawsze adres obiektu jest adresem węzła).

13 Lista – katalog najczęściej występujących – w różnych obiektach – instalacji odbiorczych..

 14  15

Wpisać temperatury obliczeniowe (zasilenia i powrotu) dla tych instalacji, które w przyłączanym
obiekcie są lub będą występować – dane te powinna zawierać techniczna dokumentacja obiektu. 
Jeżeli Wnioskodawca takiej dokumentacji nie posiada wówczas w celu ustalenia rzetelnych informacji  
najlepiej skorzystać z pomocy projektanta.

16 Dla każdej instalacji należy podać materiał, z którego jest lub będzie ona wykonana
(np. stal, PP, miedź itp.).

Część B4 – ZAMAWIANA MOC CIEPLNA DLA WARUNKÓW OBLICZENIOWYCH
więcej informacji tej części znajduje się na www.fortum.pl w Instrukcji szczegółowej Wniosku WP

17 Całkowita moc cieplna jest sumą składowych mocy cieplnych. Cyfry w nawiasie wskazują,
które wielkości należy sumować (np. tylko Q cwu max bez Q cwu śr! ).

18 Kolumna standardowych skrótów oznaczenia mocy poszczególnych rodzajów funkcji.

19 Wpisać zamówioną moc cieplną, przy wybranych rodzajach instalacji – dane te powinno się znajdować
w technicznej dokumentacji projektowej obiektu.

20 Wpisać zamówioną moc cieplną w jednostkach tu wskazanych tj. kilowatach (kW).

21 Gdy jest/będzie wentylacja wpisać czas jej pracy (ile godzin w ciągu doby).

 22  23 Gdy jest /będzie technologia wpisać czas jej pracy – dzienny i roczny – ile godzin będzie pracować
w ciągu doby oraz ile dni będzie pracować w ciągu roku.

24 Ważne, aby tę rubrykę wypełnić – jest to informacja jaką ilość ciepła i na jakie Państwa potrzeby musi
zapewnić Fortum, poza sezonem grzewczym.

25 Wpisać – miesiąc i rok planowanego rozpoczęcia poboru ciepła.

26 „Wniosek WP – Dział B” musi zostać podpisany przez Wnioskodawcę lub osobę przez Niego upoważnioną.


