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WNIOSEK 
  O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA  

Podstawa prawna- rozporządzenie  Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz. U. z 2007r.Nr 16, poz. 92). 
 

A. Dane Wnioskodawcy: 

A1. Nazwa Wnioskodawcy  

Adres Wnioskodawcy 
(Kod pocztowy, miejscowość, ulica) 

Kod pocztowy, miejscowość, Ulica, nr domu 

  

Dane rejestrowe 
NIP Regon KRS 

   

 Posiadany tytuł prawny do korzystania z obiektu   

Upoważniony przedstawiciel Wnioskodawcy 
Imię i Nazwisko Nr telefonu E-mail 

   

B. Informacje dotyczące obiektu przewidzianego do przyłączenia: 

B1. 
Adres obiektu 
 

Kod pocztowy, 
miejscowość,  

Ulica, nr domu 

  

Przeznaczenie obiektu   

Obiekt a) projektowany b) istniejący 
c)  istniejący                      

z termomodernizacją 

Rok budowy (dotyczy obiektów istniejących)  

Powierzchnia użytkowa ogrzewana                                                                                                                               [m2]  

Kubatura ogrzewana budynku   [m3]  

Ilość kondygnacji  

Ilość lokali  Ogółem: 
Ogrzewanych 
węglem: 

Ogrzewanych 
gazem: 

Ilość osób korzystająca  z ciepłej wody użytkowej   

Proponowana lokalizacja pomieszczenia węzła 
cieplnego (przyłącza) 

 

B 2. 
Zamówiona moc cieplna na cele 

Parametry instalacji 
odbiorczej 

Uwagi 

ogrzewania*  

[MW] 

/ 

[O C]  
przygotowania ciepłej wody użytkowej*   

wentylacji*   

inne*   

B 3. Planowany termin dostawy ciepła:  

B 4. Uwagi dodatkowe  

C. Wymagane załączniki: 

C 1. Dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy do korzystania z obiektu do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej. 

Odpis z Księgi Wieczystej 

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny z zaznaczonym usytuowaniem pomieszczania węzła ciepłowniczego. 

- dla spółek z o.o., spółek akcyjnych, spółek jawnych , spółek partnerskich, spółek 
  komandytowo-akcyjnych:  

a. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego /ważny na okres 6 miesięcy od dnia wydania go przez Sąd/, 
b. odpis nadania numeru NIP, REGON  

   dla spółek cywilnych  
a. aktualny odpis z ewidencji przedsiębiorców /prowadzony przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania wspólnika/ ważny 6 miesięcy od dnia wydania/ 
b. odpis nadania NIP, REGON,  
c. odpis umowy spółki. 

- dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowo działalność gospodarczą:  
a. aktualny odpis z ewidencji przedsiębiorców / prowadzony przez gminę właściwą dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy / ważny 6 miesięcy od dnia wydania/,  
b. odpis nadania NIP, REGON. 

- dla wspólnot mieszkaniowych:  
a. uchwała wspólnoty o wyłonieniu zarządu,  
b. uchwała wspólnoty / lub zarządu/ o wyłonieniu zarządcy wspólnoty,  
c. odpis statutu wspólnoty 
d. odpis nadania NIP, REGON wspólnoty, a w przypadku zarządcy aktualny odpis z właściwego rejestru /KRS lub rejestru przedsiębiorców/ w którym ujawniono 

podmiot lub osobę fizyczną prowadząca działalność  w zakresie zarządu nieruchomościami oraz odpis NIP, REGON. 
       
* Niepotrzebne skreślić 
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D. Klauzula informacyjna odnośnie ochrony danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż: 

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą przy 
 ul. Wrocławskiej 122, 41-902 Bytom, 

2)  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PEC Sp. z o.o. możliwy jest pod adresem email iod@pec.bytom.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu szeroko rozumianej współpracy na podstawie 
 Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

4) Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit f. - przetwarzanie jest niezbędne do celów 
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią w tym 
 w zakresie monitoringu wizyjnego oraz przesyłania informacji handlowej produktów i usług własnych, 

5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich otrzymywania na mocy 
obowiązujących przepisów prawa, 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych 
 z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych, 

7)  posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

8)  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

9)  przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem umownym niezbędnym do realizacji szeroko pojętej współpracy 
handlowej, 

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), 

11)  Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. 

 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PEC Sp. z o.o. w Bytomiu w zakresie 
niezbędnym do zawarcia umowy o przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz umowy sprzedaży ciepła. 

 
 
 
        ......................................................................                                                                         
        podpis i pieczęć przedstawiciela Wnioskodawcy 


