.................................................
.................................................
Nazwa i adres Wnioskodawcy

NIP ........................................ …

…....................... , dnia .............................
Miejscowość

REGON .....................................
tel. kontaktowy ..........................

WNIOSEK
o określenie warunków przyłączenia do zewnętrznej sieci ciepłowniczej
instalacji odbiorczej usytuowanej w obiekcie Wnioskodawcy
*)

*)

para 0,35 MPa para 1,20 MPa woda gorąca

*)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 roku w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U.07.16.92 z 1 lutego
2007 roku) występujemy o podanie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej:
1. Nazwa obiektu: ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
2. Adres i miejsce przyłączenia do sieci: .................................................................................................
.............................................................................................................................................................
3. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczych: .........................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. Maksymalny i minimalny pobór mocy cieplnej i rodzaje potrzeb cieplnych:
.............................................................................................................................................................
Lp.

Wyszczególnienie
Centralne ogrzewanie:
1. a) pobór minimalny
b) pobór maksymalny
Technologia:
2. a) pobór minimalny
b) pobór maksymalny

Jednostka
[kW]

Wartość
...................................................
...................................................

[kW]

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

5. Proponowany prze wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła:
.............................................................................................................................................................
....................................................
podpis Wnioskodawcy

Informacja w zakresie ochrony danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Oświęcimiu (32-600) przy ul. Chemików 1.
Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem dpo@synthosgroup.com
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 b oraz f Rozporządzenia
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).
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy oraz wypełnienia
przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa. Administrator przetwarzać
będzie dane osobowe w celu wydania warunków przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, zawarcia i
wykonania umowy oraz realizacji ciążących na nim obowiązków wynikających z przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia
danych do wskazanego przez Panią/Pana administratora danych osobowych, jak również prawo
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Odbiorcą/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: (1) organy administracji publicznej
(np. Urząd Regulacji Energetyki) i samorządu terytorialnego (np. Starosta) – na mocy odpowiednich
przepisów prawa, (2) podmioty zewnętrzne wspierające Administratora w opracowaniu niezbędnej
dokumentacji.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych powyżej, tj.: przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania umowy, a po jej
rozwiązaniu przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń.
Oświadczenie
Oświadczam, że dane przedstawione w niniejszym Wniosku odpowiadają stanowi faktycznemu.

....................................................
podpis Wnioskodawcy
*) -niepotrzebne skreślić

Do wniosku należy załączyć:
1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym znajdują się instalacje odbiorcze
przyłączane do sieci ciepłowniczej,
2. kopię wpisu wszystkich wspólników do ewidencji działalności gospodarczej (spółka cywilna), kopię wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej (osoby fizyczne) lub kopię odpisu z KRS (spółki osobowe i kapitałowe oraz inne osoby prawne
i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej),
3. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym znajdują się przyłączane instalacje odbiorcze,
w stosunku do istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu,
4. pełnomocnictwa dla osób upoważnionych przez Wnioskodawcę do występowanie w jego imieniu.

