Mińsk Maz. ………………

Wniosek
o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
PEC Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim
z dnia…………. r.

1. Nazwa wnioskodawcy.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
KRS…...................................... NIP...................................... REGON.................................
Adres………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
nr telefonu………………………………..
nr faxu…………………………………….
e-mail……………………………………….
Strona WWW………………………………
Nazwisko i imię przedstawiciela wnioskodawcy bądź innej osoby prawnej lub
fizycznej upoważnionej do reprezentacji wnioskodawcy w sprawie
przyłączenia:……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
KRS…...................................... NIP...................................... REGON................................
nr telefonu………………………………..
nr faxu…………………………………….
e-mail……………………………………….
Strona WWW………………………………
Zakres i termin upoważnienia…………………………………........................................
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. Informacje o przyłączanym obiekcie.
Adres………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Rodzaj obiektu: nowy…………………[tak/nie]
rozbudowa………….[tak/nie]
istniejący……………[tak/nie]
dotychczasowe źródło ciepła i jego parametry eksploatacyjne:……………………..
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
•

przeznaczenie………………………………………………………………………...

•

powierzchnia ogółem………………m2
w tym:
•

pomieszczeń mieszkalnych………………m2

•

pomieszczeń biurowych……….…………m2

•

pomieszczeń handlowych…….…..………m2

•

pomieszczeń usługowych…………………m2

•

pomieszczeń produkcyjnych…………..…m2

•

inne……………………………………..…m2

•

kubatura ogółem…....................................m3

•

liczba kondygnacji……..………………..

•

liczba mieszkańców… …………………..

Informacja o rodzaju i parametrach instalacji odbiorczych.

Lp.

Rodzaj instalacji

3.

Centralne
ogrzewanie
Ciepła woda
użytkowa
Wentylacja

4.

Technologia

5.

Inne

1.
2.

Temp.
obliczeniowa
[Tz/Tp 0C]

Ciśnienie
dopuszczalne
[kPa]

Materiał

Zamówiona moc cieplna.
Lp

Przeznaczenie

Symbol

Etap I

Etap II

Etap III

Docelowo Jednostka

1.

Centralne
ogrzewanie

Qco

2.

Ciepła woda
użytkowa
max. godz.

Qcw.max.

3.

Ciepła woda
użytkowa
średnia godz.

Qcwśr.

kW

4.

Wentylacja

Qw

kW

5.

Technologia

QT

kW

6.

Inne

Qi

kW

7.

Całkowita moc
cieplna

ΣQ

kW

Qmin

kW

kW

kW

(suma 1+3+4+5+6)

8.

Minimalny
pobór mocy
poza sezonem
grzewczym.
Jeżeli pobór tylko
dla cwu to:
Qmin = Qcwu śr.

3. Planowany termin rozpoczęcia poboru ciepła:
•

Etap I………………………………………

•

Etap II……………………………………..

•

Etap III……..……………………………..

•

Docelowo………………………………….

4. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Dane osobowe będą

przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy. W razie takiej
konieczności dane mogą być udostępnione podmiotom udzielającym świadczeń
zdrowotnych, podmiotowi organizowanemu szkolenia, zakładem ubezpieczeń,
podmiotom wydającym karty sportowe, podmiotom wydającym służbowe karty
debetowe oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji ww. celów.

5. Wymagane załączniki do wniosku:
•

Załącznik Nr 1 – dotyczy Odbiorców będących osobami fizycznymi

Pozostałe wymagane dokumenty do załączenia do wniosku:
•

Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z
obiektu do którego będzie dostarczane ciepło………………………………...……
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………................................

•

Plan sytuacyjny w skali 1:500 (1:1000) określający usytuowanie obiektu
…………………………………………………………………………………………

•

Upoważnienie do reprezentacji……………………….z dnia………………...…

Podpis
upoważnionego przedstawiciela
wnioskodawcy

data przyjęcia
przez B.O.K.
………………
podpis
………………

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej
węzła cieplnego w obiekcie……………………..
Poniższe postanowienia dotyczą Odbiorców będących osobami fizycznymi:

1. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że
administratorem danych przetwarzającym dane osobowe Odbiorcy jest Sprzedawca, tj.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim
przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16.
Dane osobowe Odbiorcy będą przetwarzane, w tym przechowywane, przez Sprzedawcę jako
administratora danych zgodnie z ww. Rozporządzeniem. Dane te będą przetwarzane w
czasie trwania Umowy wyłącznie w zakresie (i) niezbędnym dla zrealizowania uprawnienia
lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, (ii) koniecznym do realizacji
niniejszej umowy sprzedaży ciepła oraz (iii) niezbędnym dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów realizowanych przez Sprzedawcę jako administratora danych, a
przetwarzanie ich nie będzie naruszać praw i wolności Odbiorcy. Dane osobowe Odbiorcy
mogą być przetwarzane przez Sprzedawcę po rozwiązaniu Umowy wyłącznie, jeśli jest to
niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu
prawa. Dane osobowe Odbiorcy mogą być przekazane tylko w przypadkach przewidzianych
przepisami prawa.
Ponadto informujemy:
— że Odbiorca podał swoje dane osobowe dobrowolnie w celu zawarcia niniejszej Umowy,
— że Odbiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych przetwarzanych
przez Sprzedawcę oraz prawo ich poprawiania.
Podpis Odbiorcy:

………………….

2. Dobrowolne zgody Odbiorcy:
2.1 Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
zawiadomień związanych z wykonywaniem Umowy bądź z wprowadzaniem zmian do
Umowy przez Sprzedawcę na podany adres poczty elektronicznej lub numer telefonu. *
TAK

NIE

2.2 Wyrażam zgodę na składanie propozycji zawarcia innych umów bądź zawiadomień
dotyczących zawarcia innych umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość,
przez Sprzedawcę oraz przez podmioty powiązane ze Sprzedawcą, na podany adres poczty
elektronicznej lub numer telefonu. *
TAK

NIE

2.3 Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
informacji handlowych od Sprzedawcy na podany adres poczty elektronicznej lub numer
telefonu. *
TAK

NIE

2.4 Wyrażam zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej
informacji handlowych od podmiotów powiązanych ze Sprzedawcą na podany adres poczty
elektronicznej lub numer telefonu. *
TAK

NIE

[* właściwe zaznaczyć X]

3. Odbiorcy przysługuje prawo wglądu do danych i poprawiania swoich danych osobowych.
4. Odbiorcy przysługuje również prawo do odwołania zgody i żądania usunięcia swoich
danych poprzez złożenie Sprzedawcy pisemnego oświadczenia.

5. Adres Odbiorcy do korespondencji:
e-mail: ………………………….
telefon: ………………………….
Podpis Odbiorcy: …………………..

