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Siemianowice Śląskie, …………………………………… 

W N I O S E K 

o rozpoczęcie / zakończenie ogrzewania obiektu* 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nazwa wnioskodawcy 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

adres wnioskodawcy 
 
 

 

W związku z aktualnymi jak i prognozowanymi warunkami atmosferycznymi jako właściciel / 

zarządca obiektu*  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(proszę podać rodzaj i przeznaczenie budynku lub budynków: np. mieszkalny, usługowy, przemysłowy, użyteczności publicznej) 

 

 
przy ulicy…………………………………………………………………… w ………………………………………………………………………… 

 

 

zwracamy się z wnioskiem o: 

 

1. ** Pierwsze w sezonie grzewczym ……………………… roku włączenie z dniem …………………………………… roku 
dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. 

2. *** Kolejne w sezonie grzewczym ……………………… roku włączenie z dniem ………………………………… roku 
dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. 
 

 
 

3. ** Pierwsze w sezonie grzewczym ……………………… roku wyłączenie z dniem …………………………………… roku 
dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. 

4. *** Kolejne w sezonie grzewczym ……………………… roku wyłączenie z dniem …………………………………… roku 
dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania. 
 
Jednocześnie oświadczam, że opłata za każdy kolejny wniosek o włączenie lub wyłączenie dostaw 

ciepła do naszego obiektu (obiektów) według stawki określonej w umowie kompleksowej sprzedaży 

ciepła, zostanie uiszczona na Państwa konto po wykonaniu usługi i otrzymaniu faktury. 

 

………………………………………………   …………………………………………………………………………………… 
     (miejscowość i data)     (podpis i pieczęć osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy) 

 
Po wypełnieniu i podpisaniu niniejszego dokumentu, należy przesłać skan na adres: sekretariat@cieplowniasiemianowice.pl 

 

 
* – niepotrzebne skreślić 

** – zaznaczyć właściwy, zgodnie z zapisami Umowy oraz Regulaminu dostarczania ciepła (rozdział V pkt 2, 5, 6) pierwsze włączenie i wyłączenie jest bezpłatne 

*** – zaznaczyć właściwy, zgodnie z zapisami Umowy oraz Regulaminu dostarczania ciepła (rozdział V pkt 2, 5, 6) kolejne włączenie i wyłączenie jest odpłatne 


