
Data …………………..  
………………………..  
………………………..  

 

WNIOSEK 

O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO INSTALACJI ODBIORCZEJ ZA WĘZŁEM 

GRUPOWYM (KOTŁOWNIĄ) INSTALACJI W OBIEKCIE PRZY UL…………………….W……………… . 

(wypełnia wnioskodawca posiadający tytuł prawny do korzystania z obiektu, do którego będzie dostarczone ciepło z instalcji 

ciepłowniczej.) 

Na podstawie §7 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. Nr 16 poz. 92 z dnia 01 
lutego 2007 roku) przedstawiam(y) następujące dane: 

 

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy 

A 1. Nazwa wnioskodawcy 

Pełna nazwa wnioskodawcy 

01 

Skrócona nazwa wnioskodawcy 

02 
 

 

A 2. Siedziba wnioskodawcy 

Kod pocztowy 

03 

Miejscowość 

04 

Poczta 

05 

Ulica 

06 

Nr nieruchomości 

07 

Skrytka pocztowa 

08 

Telefon 

09 

Faks 

10 

E-mail  

11 

 

A 3. Dane rejestrowe 

Forma prawna wnioskodawcy 

12 
NIP 

13 

REGON/ PESEL 

14 

Nr KRS/seia i nr dowodu osobistego 

15 

 

 

Wyciąg z rejestru 

16                               posiada □  (załącznik nr 1)                                                nie posiada  □   

Numer rejestrowy 

17 

 

B. Informacje dotyczące obiektu: (1) 

B 1. Lokalizacja obiektu w którym znajduje się podłączona instalacja 

Miejscowość 

01 

Ulica 

02 

Nr nieruch. (nr ewid. dz.) 

03 

B 1.1 Lokalizacja obiektu w którym znajduje się podłączona instalacja (załącznik nr 2) 

Ulica 

04 

Nr 

05 

 



 
 

B 3. Informacje dotyczące instalacji odbiorczych 

Rodzaj instalacji odbiorczych Parametry Materiał instalacji odbiorczych 

temperatura obl oC Ciśnienie dop. kPa 

1. centralne ogrzewanie 09 10 11 

2. ciepła woda użytkowa 12 13 14 

 

B 4. Zamówiona moc cieplna 

Całkowita moc cieplna zamówiona* 15 ∑Q =                                                        kW 

1. centralne ogrzewanie 16 Qco=                                                          kW 

2. ciepła woda użytkowa średnia godzinowa 17Qcw 
h śr =                                                   kW 

3. ciepła woda użytkowa maksymalna godzinowa 18Qcw
h max =                                                kW 

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 19Qmin =                                                                                        kW 

*- wartość całkowitej mocy cieplnej zamówionej poz.15 jest sumą mocy cieplnej w poz. 16, 18 

 

B 5. roczne zapotrzebowanie ciepła na ogrzewanie 1m2 powierzchni ogrzewalnych pomieszczeń GJ/m2 

20 

 

B 6. Informacja o wynikach audytu energetycznego 

21                                            posiada □      (załącznik nr 3)                                    nie posiada  □       
 

B 7. Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła 22  

 

C. ZAŁĄCZNIKI 

1. Wyciąg z rejestru wg. A.3. 

2. Plan zabudowy bądź szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym znajdują się przyłączane 
instalacje odbiorcze, w stosunku do istniejącej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym lub kotłownią oraz 
innych obiektów  

3. Informacja o wynikach audytu energetycznego wg B 6 

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny *** wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym znajdują się 
instalacje odbiorcze przyłączane do instalacji odbiorczej z węzłem grupowym. 

Objaśnienia: 
- (1) – w przypadku podłączenia do instalacji odbiorczej za węzłem grupowym więcej niż jednego obiektu z  
 Instalacjami odbiorczymi, należy wypełnić stronę nr 2 odrębnie dla każdego dodatkowego obiektu. 
 dla każdego dodatkowego węzła cieplnego 
- oznaczyć (x) w rubrykach tabeli A.3 poz. 16, tabeli B.6 poz.21 
- *** - tytuł prawny (własność, użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawa, użyczenie).* 
 
Oświadczam, że:          
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez OPEC Sp. z o.o. w Puławach ul. Izabelli 6,  
24-100 Puławy (administrator danych) dla potrzeb niezbędnych do realizacji wniosku. Dane są chronione zgodnie z art. 6 ust. 
1 lit. A rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia w sprawie ochrony danych 
osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania w/w celu. 
Zostałem/łam poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych, ich poprawiania, oraz 
wycofania zgody ma ich przetwarzanie. 
 
          
              
        ………………………………. 
          Podpis i pieczęć 

        osoby/osób)*uprawnionej/ych)*do składania 
        oświadczenia woli w imieniu wnioskodawcy 

 
 



 
 
 

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
 
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Puławach Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, ul. Izabelli 6, 24-100 Puławy, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin -  Wschód w Lublinie z siedzibą w 
Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000012660, 
NIP: 716-000-50-79, REGON: 430530676.  

CELE, PODSTAWA PRAWNA ORAZ ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH 
Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO ze względu na łączący 
Panią/Pana i Administratora stosunek, w celu realizacji procesu przyłączania do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, a przetwarzanie jest niezbędne do jego realizacji, i będą przetwarzane przez okres 
realizacji tego procesu i okres niezbędny do ochrony roszczeń Administratora/obrony 
Administratora przed roszczeniami oraz wypełnienia obowiązków publicznoprawnych ciążących na 
Administratorze.  

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 
Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane: 
- dostawcom oraz serwisantom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, 
- zewnętrznym kancelariom prawnym, 
- zewnętrznym przedsiębiorstwom inżynieryjno-projektowym, 
- świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w 
związku z łączonym strony stosunkiem umownym), 
- innym upoważnionym podmiotom. 

PRZYSŁUGUJĄCE PANI/PANU PRAWA 
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych, ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych-- w 
zależności od zakresu przewidzianego przez RODO. 
 Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH 
Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z Administratorem pisemnie na adres naszej 
siedziby wskazany powyżej we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych 
osobowych.  
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się 
skontaktować poprzez e-mail p.przezdziecki@opec.pulawy.pl lub pisemnie na adres siedziby 
Administratora. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się we 
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji procesu przyłączania do 
miejskiej sieci ciepłowniczej, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak 
możliwości nawiązania stosunku cywilnoprawnego z Administratorem. 

AUTOMATYCZNE PRZETWARZANIE 
Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 

profilowania, nie będą tez przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

         Podpis:_____________________ 


