Miejski Zakład
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0 .
47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. 483-34-85 fax 483-35-56

Nr ewidencyjny Odbiorcy 810

ZGŁOSZENIE

ZASILANIA OBIEKTU /
WNIOSEK O ZMIANĘ MOCY ZAMÓWIONEJ

I. INFORMACJE O ODBIORCY:
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ADRES DO KORESPONDENCJI

II. INFORMACJE O OBIEKCIE OGRZEWANYM:
Nazwa i adres ogrzewanego obiektu:
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technologia

włączenia

18/09/2019

Data zmiany odbiorcy: ........................................... .
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obiektu:

Data zmiany mocy:
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Nr

źródł a

Adres

1:
nr węzła 820839

400

źródła ciepła

GA ZAK S,A,

adres

węzła

MOSTOWA l

Parametry nośnika dla warunków obliczeniowych 130/80
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ZA WORY ODCINAJĄCE NA WEJŚCIU PRZYŁĄCZA CIEPŁOWNICZEGO WYSOKICH
PARAMETRÓW DO POMIESZCZENIA WĘZŁA CEIPLNEGO,

V. POMIAR,KONtRPLNyt*~
parametrów czynnika grzewczego dokonywany jest na podstawie

wskazań

aparatury

kontrolno-pomiarowej zainstalowanej w węźle cieplnym Odbiorcy

Nazwa i typ
układu

urządzenia

oraz miejsce zainstalowania: dane w protokole odbioru technicznego

pomiarowo rozliczeniowego
Zgłoszenie

sprzedaży ciepła

zasilania obiektu stanowi aneks do wnowy kompleksowej
Nr umowy 219/1710/810/16 z dnia 30 grudnia 2016 r.
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