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Tychy, dnia ……………… 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Kubicy 6 

43-100 Tychy 

 

WNIOSEK 

 

o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej sporządzony na podstawie przepisów: 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemów ciepłowniczych DZ. U. Nr 16, poz. 92. 

 

A. Wnioskodawca: 

1. Imię i Nazwisko / Nazwa firmy 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

a) adres budynku, którego dotyczy wniosek ………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

b) nr działki gruntu na której jest/będzie realizowany ………………………………... 

………………………………………………………………………………………… 

c) nr księgi wieczystej ………………………………………………………………… 

2. Adres do korespondencji 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

3. Osoba do kontaktu 

a) Imię i Nazwisko ……………………………………………………  

b) telefon …………………………………………………………….. 

c) e-mail ……………………………………………………………… 

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z budynku /działki 

gruntu ………………………………………….……………………………………………... 

                                    /kopia dokumentu w załączeniu/ 

 

B. Informacja dotycząca przyłączanego budynku: 

1. Przewidywana wielkość mocy zamówionej łącznie ……………… [kW]  

w tym: 

a) ogrzewanie ……………… [kW] 

b) ciepła woda użytkowa ……………… [kW] 
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c) klimatyzacja i wentylacja ……………… [kW] 

2. Obliczeniowe temperatury wodnych, wewnętrznych instalacji grzewczych ……………… 

zasilanie/powrót °C 

3. Wielkość powierzchni grzewczej ……………… [m
2
] 

4. Kubatura pomieszczeń ogrzewanych ……………… [m
3
] 

5. Ilość ogrzewanych mieszkań (jeśli dotyczy) ……………… [szt] 

6. Przewidywana data rozpoczęcia odbioru ciepła ……………… 

 

C. Wymagane załączniki do wniosku: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do przyłączonego budynku  

lub działki gruntu na której ma być realizowany 

2. W przypadku firmy kopia dokumentów o nadaniu nr REGON, NIP, odpis  

z Krajowego Rejestru Sądowego / zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności 

Gospodarczej 

3. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłączanego budynku  

w stosunku do innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu 

4. Rzut piwnic budynku z oznaczonym pomieszczeniem pod węzeł cieplny lub przyłącze 

ciepłownicze 

 

D. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych: 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PEC Sp. z o.o. w Tychach moich danych 

osobowych umieszczonych we wniosku i załącznikach w celu: określenia warunków 

przyłączenia i realizacji wniosku po jego akceptacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych 

osobowych  z dnia 29.08.1997 r.  

2. W rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29.08.1997 r. PEC Sp. z o.o.  

w Tychach jako Administrator Danych Osobowych informuje, że dane osobowe 

WNIOSKUJĄCEGO będą przetwarzane przez PEC Sp. z o.o. w Tychach, w celu: 

„określenia warunków przyłączenia i realizacji wniosku po jego akceptacji”. Wnioskujący 

ma prawo wglądu do danych osobowych, ich poprawiania a także w przypadkach 

określonych w art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy, prawo wniesienia umotywowanego żądania 

zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych 

osobowych przez PEC Sp. z o.o. w Tychach. Wnioskujący przyjmuję do wiadomości,  

że informacje na temat swoich danych osobowych przetwarzanych przez PEC Sp. z o.o.  

w Tychach, mogą być udzielane na podstawie pisemnego wniosku Wnioskodawcy oraz  

że z prawa uzyskania takich informacji Wnioskodawca może korzystać nie częściej niż 1 raz 

na 6 miesięcy. 

 

 

 

 

 podpis wnioskodawcy 

 

 …………..………………………….. 


