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

 

Wniosek 
o określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej 

  

Na podstawie § 3 oraz § 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r.  

w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych ( Dz.U. Nr 16 poz. 92 ) 

przedstawiam(y) poniższe dane: 

 

I. Oznaczenie wnioskodawcy: 

 

....................................................................................................................................................... 
(nazwa  przedsiębiorstwa, dokładny adres siedziby  lub w przypadku osoby fizycznej: imię i nazwisko, dokładny adres) 

 

dane rejestrowe: NIP………………………………, Sąd Rejonowy w ………………………...   

KRS nr ……………………………… 

 

II. Lokalizacja obiektu i węzła cieplnego: ........................................................................... 
(miejscowość, ulica, nr nieruchomości lub nr działki) 

 

III. Dane obiektu: (w przypadku występowania kilku obiektów należy we wniosku podać charakterystykę każdego obiektu) 

 

1.1. Zamówiona moc cieplna w przypadku instalacji tradycyjnych: 

 

 a) sumaryczna moc cieplna (suma mocy z pkt: b, c, e, f)  ΣQ ……………… kW 

 b) na cele grzewcze Qco …………….…kW 

 c) na cele ciepłej wody użytkowej - maksymalna godzinowa Qcwu maxh ……………kW 

 d) na cele ciepłej wody użytkowej - średnia godzinowa Qcwu śrh …………….. kW 

 e) wentylacja Qw ……………… kW 

 f) na cele technologiczne – harmonogram poboru – zał. nr 1 Qt ………………. kW 

 g) minimalny pobór mocy cieplnej  poza sezonem grzewczym Qmin …………….. kW 

 

1.2. Zamówiona moc cieplna w przypadku instalacji ze stacjami wymiennikowymi 

mieszkaniowymi: 

 

 a) zapotrzebowanie mocy w okresie zimowym Q zima …………… kW 

 b) zapotrzebowanie mocy w okresie letnim Q lato …………… kW 

 c) zapotrzebowanie mocy w okresie przejściowym Q przejściowe …………… kW 

 d) ilość stacji wymiennikowych mieszkaniowych  …………… szt. 

 e) pojemność zbiornika buforowego (o ile wymagany) V…………… dm3 

 

2. Przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń: ........................................................................... 
(cele mieszkaniowe, użyteczności publicznej, inne) 

 

3. Powierzchnia użytkowa oraz kubatura ogrzewanych pomieszczeń: 

 

 - powierzchnia użytkowa: ........................ m2, w tym mieszkalna: ........................ m2
 

 - kubatura: ........................ m3, w tym mieszkalna: ........................ m3 

 - całkowita wysokość budynku (wraz z piwnicą): ........................ m 
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4. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczych:  

Rodzaj instalacji 

odbiorczych 

Parametry 
Materiał 

instalacji 

odbiorczych 

Zabezpieczenie 

instalacji 

( otwarte/ 

zamknięte) 

temperatury 

obliczeniowe  
o
C 

ciśnienie 

dopuszczalne 

kPa 

Centralne ogrzewanie     

Ciepła woda użytkowa     

Wentylacja     

Technologia/ 

Stacje wymiennikowe 

mieszkaniowe 

    

 

5. Informacja o posiadaniu audytu energetycznego obiektu:  posiada / nie posiada* 

   

IV.  Proponowany termin rozpoczęcia lub harmonogram poboru ciepła: .......................... 

 

V.  Uwagi dodatkowe: 

Dodatkowo w celu uzupełnienia informacji, o których mowa w pkt III prosimy o podanie 

informacji w zakresie: 

 - systemu wentylacji ogrzewanych pomieszczeń 

 - przewidywanego sposobu podgrzewania wody wodociągowej 

 - charakterystyki cieplnej obiektu (przeprowadzone prace termorenowacyjne, wymiana 

stolarki okiennej, itp.) 

 

Do wniosku należy załączyć: 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu,  

do którego będzie dostarczane ciepło z sieci ciepłowniczej (w przypadku gdy podmiot 

posiada tytuł prawny w formie użytkowania/dzierżawy/najmu lub użyczenia należy 

załączyć kopię dokumentu). 

 

Nr Księgi wieczystej: ……………………………………… 

 

W przypadku Wspólnot Mieszkaniowych prosimy o załączenie uchwały mieszkańców 

budynku ubiegającego się o przyłączenie w zakresie powołania Zarządu lub 

pełnomocnictwo zarządcy nieruchomości w zakresie procesu przyłączenia. 

2. Zaświadczenie o nadaniu nr NIP, REGON, wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub  

o działalności gospodarczej. 

3. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego 

będzie dostarczane ciepło wraz z planowaną lokalizacją węzła cieplnego. 

4. Upoważnienie wnioskodawcy do prowadzenia w jego imieniu spraw związanych 

z przyłączeniem do sieci ciepłowniczej obiektu przez osobę/instytucję (załączyć 

w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez instytucję/osobę trzecią). 

5. Projekt wykonawczy instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania, ciepłej wody 

użytkowej, wentylacji, technologii. 

 

    

 Wnioskodawca: 
(pieczęć firmowa lub imienna, podpis osoby uprawnionej  

do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy) 
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 
Niniejszym informujemy Panią/Pana, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Poniżej szczegółowe informacje  
z tym związane. 

1. My, Energetyka Cieplna Opolszczyzny S.A. z siedzibą przy ul. Harcerskiej 15, 45-118 Opole (KRS: 
0000014339, NIP: 7542524950) jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych. To oznacza, że 
odpowiadamy za ich wykorzystanie w sposób bezpieczny, zgodny z umową oraz obowiązującymi przepisami. 
Można się z nami skontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres naszej siedziby, e-mail: 
eco@ecosa.pl lub telefoniczne: 77 541 01 00. Więcej informacji o nas znajdzie Pani/Pan na stronie 
internetowej: http://www.ecosa.pl/ 

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony 
swoich danych osobowych i realizacji swoich praw: e-mail: iod@ecosa.pl lub pisemnie na adres siedziby 
wskazany w pkt. 1. 

3. Pani/Pana dane przetwarzamy w celu : 

• podjęcia działań przed zawarciem umowy (porozumienia) dotyczącej przyłączenia do sieci ciepłowniczej 
lub zmiany sposobu przyłączenia oraz w celu realizacji obowiązków określonych w tej umowie 
(porozumieniu) (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);  

• podjęcia działań przed zawarciem umowy sprzedaży ciepła / aneksów do umowy sprzedaży ciepła oraz  
w celu realizacji obowiązków w nich określonych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); 

• wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielania 
odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO); 

• realizacji celów w jakich Pani/Pan wyraziła/ł zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,  
w sytuacjach gdy taka zgoda jest wymagana (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); 

• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie 
uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• zapewnienia odpowiednio: bieżącego kontaktu telefonicznego oraz prowadzenia korespondencji e-mail 
oraz tradycyjnej, co stanowi nasze prawnie uzasadnione interesy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); 

• podjęcia działań z udziałem pełnomocnika lub osoby wskazanej do kontaktu, zawarcia lub realizacji 
umowy, zmierzających odpowiednio do zawarcia umowy bądź wykonania umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 
lit. f RODO). 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom podmiotów: podmiotom 
sprawującym uprawnienia właścicielskie nad ADO, podmiotom z Grupy Kapitałowej ECO, podmiotom 
współpracującym z nami w świadczeniu usług, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, 
prowadzącym działalność płatniczą, nabywającym wierzytelności, biurom informacji gospodarczej, kancelariom 
prawnym, firmom księgowym, firmom informatycznym. 

5. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały 

pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa. Pani/Pana dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres 
negocjowania umowy, trwania umowy oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń z tego 
wynikających. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu przetwarzamy do czasu 
skutecznego wniesienia sprzeciwu. Dane przetwarzane na podstawie zgody, przetwarzane będą do czasu jej 
skutecznego wycofania, a po tym okresie przez czas, przez który przepisy prawa nakazują przechowanie 
danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, dla których 
mają zostać pozyskane. Podanie przez Panią/Pana danych w celu zawarcia i wykonywania umowy 
(porozumienia, aneksu) jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem przedstawienia oferty i zawarcia umowy 
(porozumienia, aneksu). Jeżeli nie poda Pani/Pan danych możemy odmówić przedstawienia oferty i zawarcia 
umowy (porozumienia, aneksu). Podanie przez Panią/Pana danych objętych zgodą na przetwarzanie danych 
osobowych jest dobrowolne. Brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi jednak realizację celów, dla których 
udzielenie zgody jest wymagane.  

8. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych na 
podstawie prawnie uzasadnionego interesu.  

9. Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych ,o której mowa w pkt 3 tiret czwarty –  
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony 
danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, 
nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami. 

 


