
Załącznik nr 1a

do zlecenia na dostarczanie ciepła

A.1

A.2

B.1

C.1

C.2

D.1

D.2

D.3

D.4

DOSTAWCA: ODBIORCA:

technologia

ciepła woda wartość obecnie 

zamawiana

Zawarte w zleceniu dane stanowią podstawę do naliczania należności za dostarczone ciepło.

dla celów

Reprezentowany przez

Odbiorca

wartość obecnie 

zamawiana

C. Dane dotyczące mocy cieplnej

Zamówiona moc cieplna [MW]

Rodzaj potrzeb 

cieplnych
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ZMIANA ZAMÓWIONEJ MOCY CIEPLNEJ

 z dnia

z dnia

Dostawca przyjmuje niniejsze zlecenie do realizacji z dniem

B. Charakterystyka obiektu

A. Dane Odbiorcy

wartość dotychczas 

zamówiona

Adres

Odbiorca odpowiada za wszystkie deklarowane dane w niniejszym zleceniu.

5

* Zgodnie z § 2 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Energii „w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło” z dnia 22 września 

2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1988): zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w 

danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu 

jest niezbędna do zapewnienia: a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach, b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej 

wody w punktach czerpalnych, c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji

Wartości mocy zamówionej z dokładnością max do 0,0001 MW

321

wartość dotychczas 

zamówiona

wartość dotychczas 

zamówiona

wartość dotychczas 

zamówiona

D. Ustalenia ogólne (wypełnia LPEC S.A.)

Niniejsze zlecenie jest załącznikiem do umowy kompleksowej dostarczania ciepła i stanowi jej integralną 

część.

wartość obecnie 

zamawiana

wartość obecnie 

zamawiana

centralne 

ogrzewanie

wentylacja

nr umowy kompleksowej dostarczania ciepła

Podstawa zmiany zamówionej mocy cieplnej

Nr budowlany

Pozycje 2 ÷ 5 należy wypełnić przy większej ilości rozdzielaczy w obiekcie
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