ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ
Spółka z o.o.
12-230 Biała Piska, ul. Targowa 1
tel. 87 423 90 03, e-mail biuro@zecbialapiska.pl
NIP 849-10-02-394, REGON 790177175
Biała Piska, …………………………… r.

WNIOSEK
O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ BUDYNKU
zlokalizowanego przy ul. ................................................................... w

…………………..………….….

(wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej)

Na podstawie § 7 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 poz. 92) przedstawiam(y) następujące dane:

A. NAZWA WNIOSKODAWCY
Imię i nazwisko lub pełna nazwa wnioskodawcy

B. ADRES SIEDZIBY, DANE KONTAKTOWE I DANE REJESTROWE WNIOSKODAWCY
Miejscowość

Ulica

Kod pocztowy

Poczta

Telefon

Faks

NIP

REGON/PESEL

Nr budynku

Nr lokalu

Adres e-mail

C. LOKALIZACJA I DANE OBIEKTU KTÓREGO DOTYCZY NINIEJSZY WNIOSEK
Miejscowość

Ulica

Nr budynku

Nr lokalu

Funkcja lub przeznaczenie obiektu

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3]

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2]

Ilość osób korzystających z ciepłej wody użytkowej

Dotychczasowy sposób ogrzewania obiektu

Obiekt posiada instalację centralnego ogrzewania
Tak

Tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu **

Nr księgi wieczystej obiektu ***

Nie

Proponowany termin rozpoczęcia poboru ciepła

D. SORTYMENT CIEPŁA I ZAMÓWIONA MOC CIEPLNA

Sortyment

Moc zamówiona

1

centralne ogrzewanie

Tak

Nie

ciepła woda użytkowa

Tak

Nie

Q
Q

co

2

cwu śr

=
=

kW
kW

3

wentylacja

Tak

Nie

Q

went

=

kW

4

technologia

Tak

Nie

Q

tech

=

kW

Q

cwu max

=

kW

Objaśnienia:
*****

w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą fizyczną, prosimy o wpisanie w części „B” tylko numeru PESEL.

****

tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawa, użyczenie). W przypadku gdy wniosek dotyczy
obiektu wspólnoty mieszkaniowej, prosimy wpisać „WM”.
Gdy wnioskodawca użytkuje obiekt na podstawie innego tytułu prawnego niż własność, do wniosku należy załączyć
kserokopię umowy najmu, dzierżawy lub innego dokumentu poświadczającego tytuł prawny do obiektu którego
dotyczy wniosek.

*****

w przypadku, gdy wniosek dotyczy budynku wielolokalowego, np. wspólnoty mieszkaniowej, z wyodrębnionymi
nieruchomościami lokalowymi, stanowiącymi odrębny przedmiot własności i posiadającymi urządzone księgi
wieczyste, proszę podać nr księgi wieczystej budynku.

....................................................................................................................

podpis wnioskodawcy
lub podpis i pieczęć osoby lub osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

Do niniejszego wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tytuł prawny Wnioskodawcy, tj. odpis zwykły z księgi wieczystej, do nieruchomości
na których realizowana jest inwestycja
2) plan zabudowy lub szkic sytuacyjny projektowanego obiektu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Białej Piskiej (adres: ul.

Targowa 1, 12-230 Biała Piska; e-mail: biuro@zecbialapiska.pl)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub
pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej oraz

innych czynności związanych z wnioskiem, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 833 ze zm.).
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Państwa

dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w
sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych (RODO);
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem

realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (Urząd Regulacji
Energetyki, Urząd Skarbowy, ZUS, informatycy wg umów, prawnicy wg umów).

