OK-01-01

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

WNIOSEK
O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA

w obiekcie przy ul. ............................................. w ..............................
Wypełnia WPEC

Data wpływu kompletnego/ niekompletnego wniosku*

data……………………………

A. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy:
Pełna nazwa Wnioskodawcy

Siedziba wnioskodawcy
Kod pocztowy

Miejscowość

Poczta

Ulica

Nr nieruchomości

Skrytka pocztowa

Telefon

Fax

E-mail

REGON

PESEL

Dane rejestrowe
Forma prawna wnioskodawcy
NIP

Wpis do rejestru KRS lub
ewidencji działalności
gospodarczej
Numer rejestrowy lub wpisu
do ewidencji działalności
gospodarczej

posiada 

nie posiada 

B. Informacje dotyczące obiektu :
Lokalizacja obiektu
Miejscowość:
Ulica – nr budynku
Dane dotyczące obiektu
Przeznaczenie

Nr geodezyjny działki – KW obiektu

Powierzchnia ogrzewanych
pomieszczeń (m2 )

Kubatura ogrzewanych
pomieszczeń (m3 )
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System wentylacji
ogrzewanych pomieszczeń

Przewidywany sposób
podgrzewania wody
wodociągowej

Straty cieplne w obiekcie w warunkach obliczeniowych

C. Informacje dotyczące przyłączanych instalacji odbiorczych ( obligatoryjnie):
Podstawa określenia poniższych informacji ( dokumentacja tech. , audyt, inne *)

Rodzaj instalacji
odbiorczych

Parametry
Temperatura
zasilania
T z ( 0C )

Temperatura
powrotu
Tp ( 0 C )

Ciśnienie
dopuszcz.
( kPa)

Wymagane
ciśnienie
dyspozycyjne
w miejscu
przył.
ΔP (kPa)

Centralne ogrzewanie
Ciepła woda użytkowa
Wentylacja
Technologia
Inne
Maksymalny pobór mocy cieplnej ( kW ) :

............................................................
centralnego
ogrzewania
..................................

w tym dla potrzeb
ciepłej wody
wentylacji
użytkowej
..................................
....................................

technologii

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

Minimalny pobór mocy cieplnej w okresie poza sezonem grzewczym ( kW) :
……………………………………………
w tym dla potrzeb
centralnego
ogrzewania
..................................

ciepłej wody
użytkowej
..................................

wentylacji
....................................

technologii

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

Proponowany przez wnioskodawcę termin rozpoczęcia poboru ciepła :
......................................................................................................................

D. Informacje dodatkowe:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

2/3

OK-01-01

Wniosek o określenie warunków przyłączenia
Załączniki :
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy:
a) do obiektu, w którym zlokalizowany będzie węzeł cieplny,
lub
b) do korzystania z obiektu, w którym znajdują się instalacje odbiorcze przyłączane do zewnętrznej
instalacji za węzłem grupowym .
2. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu:
a) do którego dostarczane będzie ciepło, w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych
obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu z zaznaczoną projektowaną lokalizacją węzła cieplnego,
lub
b) w którym znajdują się przyłączane instalacje odbiorcze, w stosunku do istniejącej zewnętrznej
instalacji odbiorczej za węzłem grupowym oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
3. Harmonogram poboru ciepła dla celów technologicznych . (1)

...................................... dnia ..................................
(miejscowość)

(1) – należy dołączyć w przypadku
* - niepotrzebne skreślić

.................................................................
podpis(y) osób uprawnionych
Wnioskodawcy(ów)

planowania poboru ciepła technologicznego.

Informacja dla Wnioskodawców będącymi osobami fizycznymi lub prowadzącymi jednoosobową działalność
gospodarczą.
Wypełniając postanowienia Art. 13 ust. 1 i ust. 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 uchylania dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka
Akcyjna informuje iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy (59-220), przy ul. Poznańskiej 48 (WPEC).
2) Inspektorem Ochrony Danych w WPEC jest osoba wyznaczona przez Administratora Danych. Dane kontaktowe
do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@wpec.legnica.pl; nr tel. 76 85 68 300;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia
obiektu do sieci ciepłowniczej złożonego w naszej spółce, przygotowania umowy o przyłączenie oraz
dochodzenia roszczeń na drodze sądowej i dalszych czynności podejmowanych w celu dochodzenia
przysługujących nam należności.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b) lit. c) i lit. f) ww. rozporządzenia.
5) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą: Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź SA - Oddział Centralny
Ośrodek Przetwarzania Informacji, kancelaria prawna obsługująca firmę, sądy, organy egzekucyjne.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania postępowania o wydanie warunków
przyłączenia i nie dłużej niż 3 lata po jego zakończeniu w celu archiwizacji.
7) Posiada Pani/Pan prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) do sprostowania swoich danych, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania,
c) do przenoszenia swoich danych,
d) do wniesienia sprzeciwu,
e) do wniesienia skargi do organu nadzorującego realizację ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.
8) Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, które są warunkiem rozpatrzenia wniosku o wydanie
warunków przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej, zawarcie umowy o przyłączenie a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia ww. wniosku oraz zawarcia umowy
o przyłączenie.
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