
MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. 
27-400 Ostrowiec Św. ul. Sienkiewicza 91 

tel. 41 266 47 33, fax 41 266 43 75 
e-mail: ebok@mecostrowiec.pl; www.mecostrowiec.pl 

 

 

Wniosek o zawarcie umowy kompleksowej sprzedaży ciepła 
w związku ze zmianą właściciela obiektu (sprzedaż, wynajem). 

1. Oznaczenie wnioskodawcy 1):   

Imię i nazwisko / nazwa odbiorcy 

 

PESEL Tel. kontaktowy 

 

NIP REGON KRS 

 

Adres zamieszkania /siedziba firmy 

 

 

2. Adres obiektu objętego umową 

 
 

3. Czas trwania umowy: 

nieokreślony od                                                 

określony (min.12 miesięcy 

4. W załączeniu do niniejszego wniosku przedkładam następujące dokumenty 2): 

□ Dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu (dowody osobiste współwłaścicieli). 

□ Dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektu (odpis z księgi wieczystej lub akt notarialny 
albo umowa najmu, dzierżawy) - poświadczony za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę. 

□ Potwierdzenie odczytów stanu licznika(ów) ciepła. 

□ Aktualny odpis z KRS. 

□ REGON  

□ NIP  

□ Dokument określający reprezentację podmiotu (uchwała wspólnoty, akt powierzenia, 
pełnomocnictwo, umowa o zarządzanie nieruchomością) – odpis - poświadczony za zgodność 
z oryginałem przez osobę upoważnioną.  

5. Moc zamówiona dla obiektu: 

Potrzeby cieplne 
Zamówiona moc cieplna w warunkach 
obliczeniowych Tz = -20 oC Q [MW] 

Planowana data uruchomienia 
dostawy ciepła do obiektu 

Centralne ogrzewanie   

Ciepła woda użytkowa Q max   

Inne   

Dla zamówienia mocy dla więcej niż jednego obiektu druk należy powielić. 

Dostawa ciepła do obiektu będzie uruchomiona po podpisaniu umowy sprzedaży ciepła. 

6. Parametry techniczne obiektu: 

Powierzchnia ogrzewana obiektu 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . m2 

 
  

 

ul.  nr miasto                                   

  

    

      

ul.  nr miasto kod 

  

ebok@mecostrowiec.pl
www.mecostrowiec.pl


7. Adres do korespondencji / przesyłania faktur (jeżeli inny niż w pkt 1 lub przypadku 
współwłaścicieli): 

Imię i nazwisko / nazwa odbiorcy 

8.  

Adres zamieszkania /siedziba firmy 

9.  

Tel. fax e-mail 

8. Inne uwagi wnioskodawcy 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Przechowywanie oraz przetwarzanie danych odbywa się w celu i w okresie wykonywania postanowień 
umowy/zlecenia, a także zagwarantowania jej należytej realizacji jak również w celu i w okresie wykonywania 
związanych z nią obowiązków wynikających z prawnie usprawiedliwionego interesu MEC Sp. z o.o. 
Jednocześnie informuję, iż zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną, która jest dostępna na stronie internetowej 

WWW.MECOSTROWIEC.PL  i w sekretariacie Spółki. 

 
 

Ostrowiec Św., dnia Wnioskodawca pieczęć, czytelny podpis 
 
 

  
 
 

1) W przypadku współwłasności nieruchomości wpisać dane wszystkich współwłaścicieli 
lub pełnomocników w załączniku. 

2) Odpisy i zaświadczenia winny być wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed datą złożenia. 
 

ul.  nr miasto kod 

      

http://www.mecostrowiec.pl/
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