
 Zaznacz właściwą lokalizację Fortum:

  Wrocław 50-304, ul. Antoniego  Słonimskiego 1a,

  Częstochowa 42-200, ul. Brzeźnicka 32/34, 

  Płock 09-402, ul. Harc. A. Gradowskiego 3a.
INFORMACJA:
Procedura uruchomienia dostawy ciepła rozpocznie się nie wcześniej niż 
po zawarciu Umowy.

A DANE DOTYCZĄCE ODBIORCY

A1 DANE IDENTYFIKACYJNE ODBIORCY

 Pełna nazwa / Imię i nazwisko1)

 Adres siedziby / adres zamieszkania1) (ulica, numer) Kod pocztowy  Miejscowość

KRS/CEIDG

NIP REGON

Seria i numer dowodu tożsamości 1) Pesel 1)

   
Miejscowość i data

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY 
KOMPLEKSOWEJ DOSTARCZANIA CIEPŁA *
O ŚWIADCZENIE USŁUG PRZESYŁOWYCH **

A2 OSOBA UPOWAŻNIONA DO ZAWARCIA UMOWY –REPREZENTANT/PEŁNOMOCNIK 2)

 Imię i nazwisko  Stanowisko/Firma

 Telefon stacjonarny  Telefon komórkowy  Adres e-mail

B OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA I OTRZYMYWANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

B2 DANE IDENTYFIKACYJNE OSOBY DO KONTAKTU

 Imię i nazwisko  Nazwa firmy

 Telefon stacjonarny  Telefon komórkowy  Adres e-mail

C OŚWIADCZENIA I WNIOSKI ODBIORCY 3)

C1 Oświadczam, że do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło, posiadam tytuł prawny wynikający z:

        prawa własności,            prawa współwłasności,        użytkowania wieczystego,        umowy najmu,        inne:

C2 Niniejszym oświadczam, że zamieszczone dane we wniosku o zawarcie umowy są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz zobowiązuję się do niezwłocznego   
       poinformowania o ich zmianie.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926 ze zm.), przez Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Antoniego  Słonimskiego 1a (dla lokalizacji we Wrocławiu, Świebodzicach, 
Płocku i Częstochowie), dla potrzeb niezbędnych do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci oraz realizacji przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Przyjmuję jednocześnie 
do wiadomości, że mam prawo żądania informacji o zakresie przetwarzania moich danych osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, uzupełnienia, uaktualnienia i 
sprostowania danych, gdy są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, a także, że podanie tych danych było dobrowolne.1) 



WSKAZÓWKI DO WYPEŁNIENIA D4 (NASTAWY AUTOMATYKI POGODWEJ)
a. Zaleca się, aby okres zimowy rozpoczynał się w okresie wrzesień/październik i kończył w okresie kwiecień/maj.
b. Zaleca się, aby okres letni rozpoczynał się w okresie maj/czerwiec i kończył w okresie wrzesień/październik. 

Okresy zimowy i letni powinny obejmować łącznie cały rok kalendarzowy (np. 01 październik – 30 kwiecień i dalej 01 maj – 31 wrzesień).
c. Wartość temperatury zewnętrznej poniżej, której włączy się ogrzewanie. 

Zalecane temperatury (wybrać wartość z zakresu):
 - dla okresu zimowego 12ºC - 16ºC (np. 14ºC)
 - dla okresu letniego 6ºC - 8ºC (np. 8ºC)

d. Dla temperatury ciepłej wody na wyjściu z wymiennika C.W.U. w węźle cieplnym zalecane są wartości z zakresu 52ºC - 57ºC (np. 55ºC).
e. Przykładowe temp. instalacji: 90/70, 80/60, 75/55, 70/50.

* Umowa z Fortum na sprzedaż ciepła i usługi przesyłowe
** Umowa z Fortum na usługi przesyłowe. Konieczne jest zawarcie osobnej umowy sprzedaży z Kogeneracją S.A.

1. Dotyczy Wnioskodawcy będącego Osobą fizyczną.
2. W przypadku gdy jest więcej osób niż Wnioskodawca dane pozostałych osób należy dołączyć na dodatkowej kartce 

z podpisem składającego wniosek.
3. W przypadku posiadania prawa współwłasności warunkiem koniecznym do zawarcia umowy, jest posiadanie pełnomocnictw 

współwłaścicieli lub podpisanie umowy przez wszystkich współwłaścicieli.

4. Wypełnić jeśli moc inna niż w Umowie przyłączeniowej.
5. Dotyczy węzła Fortum.
6. W przypadku nieodebrania Umowy w uzgodnionym terminie zostanie ona niezwłocznie 

przesłana na niżej wskazany adres korespondencyjny.

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy
lub osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w Jego imieniu

D DANE DOTYCZĄCE UMOWY

D1 DANE DOTYCZĄCE WĘZŁA CIEPLNEGO

 Adres węzła cieplnego (Ulica, numer)

 Obiekty ogrzewane z wyżej wymienionego węzła cieplnego:

Adres (Ulica, numer) Powierzchnia ogrzewana [m2] Kubatura ogrzewana [m3]

Adres (Ulica, numer) Powierzchnia ogrzewana [m2] Kubatura ogrzewana [m3]

Adres (Ulica, numer) Powierzchnia ogrzewana [m2] Kubatura ogrzewana [m3]

D2 Własność węzła cieplnego:

        Fortum            Odbiorca

D3 POCZĄTKOWA MOC CIEPLNA4)

1. QC.O. [kW] 2. Qwent [kW] 3. QC.W.U. śr [kW] 4. QC.W.U. max [kW] 5. Qtech [kW] Qcałk [kW] (1+2+4+5)

D4 NASTAWY AUTOMATYKI POGODOWEJ5)

Okres obowiązywania
zimowy a)

Wartość [ºC] c) Okres obowiązywania
letni b)

Wartość [ºC] c) Nastawa temp. C.W.U. 
[ºC] d)

Temp. obl. instalacji e)

C.O. Went. Tech.

D5 ODBIÓR UMOWY PRZEZ ODBIORCĘ

        Umowę odbiorę osobiście w siedzibie Fortum6)            Proszę o przesłanie Umowy pocztą na niżej wskazany adres korespondencyjny (list polecony)

Adres korespondencyjny

Przykładowe nastawy 01.09 – 31.05 14 01.06 – 31.08 8 52
75/55 75/55 -


