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WNIOSEK 

O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO:  

 

SIECI CIEPŁOWNICZEJ* 

 

WĘZŁA CIEPLNEGO* 

 

INSTALACJI ODBIORCZEJ*  
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CZĘŚĆ A. Dane wnioskodawcy 

A1. Nazwa wnioskodawcy – pełna nazwa 

 

A2. Dane adresowe i kontaktowe. 

 

A3. Dane Rejestrowe – forma prawna, KRS/CEIDG (numer), NIP, REGON 

 

 

 

 

CZĘŚĆ B. Informacje dotyczące obiektu. 

B1. Lokalizacja przyłączanego obiektu – dane adresowe (miejscowość, ulica, nr nieruchomości) 

 

 

 

 

B1.1. Lokalizacja węzła cieplnego w obiekcie, w którym znajduje się podłączona instalacja lub 

załącznik nr 1, stanowiący plan sytuacyjny z zaznaczonym węzłem cieplnym 

Ulica Numer nieruchomości 

 

B3. Zamówiona moc cieplna 

Całkowita zamówiona moc cieplna  kW 

1. Centralne ogrzewanie  kW 

2. Ciepła woda użytkowa  kW 

3. Wentylacja  kW 

B2. Dane dotyczące obiektu 

Przeznaczenie 

 

Kubatura ogrzewanych pomieszczeń [m3] 

Powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń [m2] 

 

Powierzchnia użytkowa obiektu [m2] 
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4. Technologia   

5. Inne   

Minimalny pobór mocy cieplnej poza sezonem grzewczym  kW 

 

B4. Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła 

Data rozpoczęcia poboru ciepła 

 

CZĘŚĆ C. Informacje o załącznikach 

 

C1. Wykaz załączników 

1. Wyciąg z rejestru (wg tabeli A3.) 

2. 

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz 

innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu / Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny obiektu w 

stosunku do istniejącej zewnętrznej instalacji odbiorczej za węzłem grupowym oraz innych 

obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu. 

3. Informacja o wynikach audytu energetycznego (wg tabeli B6.) 

4. 
Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do obiektu, do którego będzie 

dostarczane ciepło (zgodnie z wykazem dokumentów). 
 

 

                                                                                                                                                                                      ………………………….  

* - niepotrzebne skreślić                                                                                                         Data, podpis i pieczęć 

** - w przypadku upoważnienia osób do podpisywania dokumentów 

       w imieniu wnioskodawcy należy dołączyć potwierdzoną 
       za zgodność kopię upoważnienia 

 

 

 

OŚWIADZENIE WNIOSKODAWCY 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji procedury przyłączenia 

obiektu do sieci ciepłowniczej, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. 

Urz. UE L119 z dnia 04.05.2016 roku). Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadomy przysługujących mi praw 

na podstawie przepisów ww. Rozporządzenia, m.in. dostępu do moich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych. 
 

 

…………………………………. 

                                                                                                                 Data, podpis i pieczęć 

 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (Dz. Urz. UE L119 z dnia 04.05.2016 roku) informujemy, że administratorem Pani/Pana 

danych osobowych jest „Ciepłownia Siemianowice” Sp. z o.o., ul. Olimpijska 14, 41-100 Siemianowice Śląskie. Kontakt z Inspektorem 

Danych Osobowych: sekretariat@cieplowniasiemianowice.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań, 

wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 roku poz. 833 z późniejszymi zmianami) oraz 

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

ciepłowniczych (Dz. U. z 2007 roku Nr 16, poz. 92). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, sprostowania danych, 

ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia, przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie 

danych jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne procedowania wniosku, ewentualnego zawarcia umowy przyłączeniowej, usługowej oraz 

umowy kompleksowej sprzedaży ciepła oraz do realizacji tych umów. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez 

„Ciepłownię Siemianowice” Sp. z o.o. narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


