
   
 

 
W N I O S E K 

 
O OKRE LENIE WARUNKÓW PRZY CZENIA W A DO SIECI 

CIEP OWNICZEJ MIEJSKIEJ 
(dla wnioskodawcy posiadaj cego tytu  prawny do korzystania z obiektu) 

 
Na podstawie Rozporz dzenia Ministra Gospodarki z dnia 15.01.2007r. w sprawie 
szczegó owych warunków funkcjonowania systemów ciep owniczych (Dz.U.07.16.92), 
wyst pujemy o przy czenie do sieci ciep owniczej w a cieplnego znajduj cego si   
w obiekcie: 
........................................................................................................................................................... 

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

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

........................................................................................................................................................... 
(nazwa obiektu, adres) 

A. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy 
A1.  Nazwa wnioskodawcy  
Pe na nazwa wnioskodawcy 
01 

Osoby reprezentuj ce wnioskodawc   
02 
- 

- 

 

A2. Siedziba wnioskodawcy  
Kod pocztowy 
03 

Miejscowo  
04 

Ulica 
05 

Nr nieruchomo ci 
06 

Telefon 
07 

Fax 
08 

 

A3. Dane rejestrowe 
Forma prawna wnioskodawcy  
09 

NIP 
10 

REGON 
11 

PESEL 
12 

Wyci g  z  rejestru 
13                     posiada / nie posiada * 

Numer rejestrowy 
14 

 
 
 
 
 
 

Przedsi biorstwo Energetyki 
Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. 

ul. Pi sudskiego 22a 
39 – 100 Ropczyce 

Ropczyce dnia:……………..………. 



B. Informacje dotycz ce obiektu: 
 B1. Lokalizacja obiektu  
Miejscowo   
 15 

Ulica 

16 

Nr nieruchomo ci 

17 

B1.1. Lokalizacja obiektu (za cznik graficzny nr 1- z zaznaczonym pomieszczeniem w a cieplnego) 
  

B2. Charakterystyka techniczna obiektu 
- Kubatura ogrzewanych pomieszcze  [m3]: 

 

 
- Powierzchnia u ytkowa ogrzewanych pomieszcze  [m2]: 

 
18 

Przeznaczenie ogrzewanych pomieszcze : 

 
 
 
 
 
 
19 

System wentylacji ogrzewanych 
pomieszcze : (1) 
 
 
 
 
 
20a 

Przewidywany sposób podgrzewania wody 
wodoci gowej: (1) 
 
 
 
 
 
 
20b 

Wielko  strat cieplnych w obiekcie w 
warunkach obliczeniowych / lub rodzaj 
zastosowanej izolacji cieplnej w 
przegrodach budowlanych: (1) 
 
 
 
 
20c 

 
 

B3. Informacje dotycz ce instalacji odbiorczych 
 

Rodzaj instalacji odbiorczych 
Parametry Materia  

instalacji 
odbiorczych(4) temperatura obl. [oC] ci nienie dop. [kPa] 

1. centralne ogrzewanie 21 22 23 

2. ciep a woda u ytkowa 24 25 26 

3. wentylacja 27 28 29 

4. technologia 30 31 32 

5. inne 33 34 35 

 
 

B4. Zamówiona moc cieplna 
 

 Ca kowita moc cieplna zamówiona 36  Q=                                  kW 
1. centralne ogrzewanie 37 Qco =                                                    kW 

2. ciep a woda u ytkowa  maksymalna godzinowa 38 Qcwh max =                                         kW 

3. wentylacja 39 Qw =                                   kW 

4. technologia  (2) 40 Qtech =                                                 kW 

5. Inne 41 Qi =                                                      kW 

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym 42 Qmin =                                                  kW 

 
B5.Roczne zapotrzebowanie ciep a na ogrzewanie 1m2 powierzchni ogrzewanych pomieszcze  
[GJ/m2]   

43 

 
 



B6. Informacja o wynikach audytu energetycznego 
44                      posiada / nie posiada* 

 
 

B7. Proponowany przez wnioskodawc  termin rozpocz cia poboru ciep a 

45 

 

 
 
C. Za czniki: 

1. 
Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny okre laj cy usytuowanie obiektu, w którym znajduj  si  
przy czane instalacje odbiorcze, w stosunku do istniej cego w a grupowego oraz innych 
obiektów i urz dze  uzbrojenia terenu wg B1. 

2. Kopia wyci gu z rejestru wg A3 
3 Informacja o wynikach audytu energetycznego wg B6 

4. 
Dokument potwierdzaj cy tytu  prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu, w którym 
znajduj  si  instalacje odbiorcze przy czane do zewn trznej instalacji odbiorczej za w em 
grupowym. (3)  

5. Harmonogram poboru mocy cieplnej na cele technologiczne (2) wg B4. 
 
 
Obja nienia: 
(1)  - wype ni  w przypadku braku informacji, o których mowa w pkt. B3 i B4. 
(2)  - w przypadku poboru ciep a dla celów technologicznych nale y za czy  harmonogram  

poboru mocy cieplnej w ci gu doby, tygodnia i roku. 
(3) - tytu  prawny (w asno , u ytkowanie wieczyste, u ytkowanie, najem, dzier awa, u yczenie). 
(4) – wyklucza si  stosowanie miedzi i aluminium w instalacjach odbiorczych C.O. C.W.U.  
* -  niepotrzebne skre li   
 
D. Informacje dodatkowe. 

 
Obowi zek Informacyjny RODO o zapoznaniu si  z obowi zuj cymi w Spó ce zasadami 

dotycz cymi przetwarzania danych osobowych 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dziennik Urz dowy Unii Europejskiej nr L119 z dnia 4.05.2016), 
dalej Rozporz dzenie, informuj e: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, dalej Administrator, jest spó ka 

Przedsi biorstwo Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp. z o.o. z siedzib  w Ropczycach, ul. 
Pi sudskiego 22a, zwana dalej Spó , reprezentowana przez Zarz d Spó ki. 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane b  przez Spó  w celu 
niezb dnym do realizacji umowy i jej zada  statutowych i nie b  udost pniane innym 
podmiotom i instytucjom z wyj tkiem uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz 
tym, z którymi Spó ka zawar a umow  powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 
Rozporz dzenia.  

3. Spó ka gromadzi i przetwarza tylko te Pani/Pana dane osobowe, które s  niezb dne dla 
zawarcia umowy lub do realizacji zada  Spó ki wynikaj cych z przepisów prawa. 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezb dne do zawarcia umowy lub 
realizacji zada  Spó ki, o których mowa w pkt 3. Nie podanie danych osobowych skutkuje 



brakiem mo liwo ci zawarcia umowy ze Spó  i wykonania przez ni  oczekiwanych przez 
Pani /Pana zada .  

5. Posiada Pani/Pan prawo do: 
 dost pu do tre ci przekazanych Spó ce swoich danych osobowych oraz do ich 

sprostowania, usuni cia lub ograniczenia ich przetwarzania a tak e do za dania 
zaprzestania ich przetwarzania i przenoszenia,  

 wycofania wyra onej zgody w dowolnym momencie na dalsze przetwarzanie swoich 
danych osobowych, co nie wp ywa na zgodno  z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie wyra onej przez Pani /Pana zgody przed jej cofni ciem, 

 wniesienia, zgodnie z art. 77 Rozporz dzenia, skargi do organu nadzorczego je eli uzna 
Pani/Pan, e przetwarzanie przez Spó  danych osobowych je narusza, 

 skutecznego, zgodnie z art. 79 Rozporz dzenia, rodka ochrony prawnej przed s dem 
przeciwko Spó ce lub przeciwko podmiotowi przetwarzaj cemu Pani/Pana dane 
osobowe.   

6. Pani/Pana dane osobowe przekazane Spó ce b  przetwarzane wy cznie w przypadkach 
okre lonych w art. 6 ust. 1 pkt a), b), c), f) Rozporz dzenia. 

7. Dane udost pniane przez Pani /Pana nie b  podlega y profilowaniu. Spó ka nie b dzie ich 
przekazywa , do pa stwa trzeciego lub organizacji mi dzynarodowej. 

 
 
 
Telefon kontaktowy:  

 
 
  

  

      Ropczyce, dnia                      Wnioskodawca:    piecz , czytelny podpis                        
 
 
E. O wiadczenie o wyra eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 
wiadczam, i  wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb dzia alno ci 

Przedsi biorstwa Energetyki Cieplnej w Ropczycach Sp.  z o.o. Zachowuj  sobie prawo do wgl du i poprawiania 
tre ci swoich danych osobowych. 

 
 
 

………………….…………………. 

Podpis wnioskodawcy 

 

 


