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________________________________________________________________________________

WNIOSEK
O określenie warunków przyłączenia węzła cieplnego lub instalacji odbiorczej do sieci ciepłowniczej
Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. 47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Stalmacha 18
sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16 poz. 92)
Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy
1. Pełna nazwa/imię i nazwisko:
2. Adres Wnioskodawcy:
3. Telefon:

4. e-mail:

Informacje dotyczące obiektu
5. Miejsce dostarczania ciepła:
6. Nr działki:

7. Rodzaj i parametry instalacji odbiorczej:

8. Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MW]:
a.

na potrzeby centralnego ogrzewania

[MW]

b.

na potrzeby przygotowania c.w.u.

[MW]

c.

na potrzeby wentylacji

[MW]

d.

na potrzeby technologiczne

[MW]

e.

pobór ciepła poza sez. grzewczym

[MW]

9. Powierzchnia oraz przeznaczenie ogrzewanych pomieszczeń [m2]:
Przeznaczenie pomieszczeń:
mieszkalne biurowe handlowe usługowe produkcyjne

inne

2

Powierzchnia:

[m ]

Kubatura:

[m3]

Łączna powierzchnia:

[m2]

Łączna kubatura:

[m3]

Ilość kondygnacji:
Ilość mieszkańców:
10. Proponowany termin lub harmonogram rozpoczęcia poboru ciepła:
11. Dotychczasowy sposób ogrzewania (węgiel, gaz, drewno, olej, inny ):
Obowiązek informacyjny:
1.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejski Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220) (w skrócie MZEC Sp. z o.o.) przy ul. Pawła Stalmacha 18,
tel. 77/483-34-85, adres e-mail: sekretariat@mzec-kk.pl.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informujemy, że MZEC Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, w sprawie danych
osobowych możesz kontaktować się z nami pod adresem: iod@mzec-kk.pl.
Podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych jest przepis prawa: ustawa Prawo energetyczne
z dnia 10 kwietnia 1997r.
Twoje dane będą przekazywane podmiotom w ramach zawartych umów powierzenia podwykonawcom
przy budowie i podłączeniu sieci ciepłowniczej, firmom informatycznym, kancelariom prawnym.
Twoje dane będziemy przetwarzać nie dłużej niż przez okres 5 lat od zakończenia sprawy.
Podanie Twoich danych osobowych jest obowiązkowe, dla celów zawarcia umowy.
Przysługują Tobie następujące prawa:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia; przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

..........................................................
data, podpis Wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć :
1.

Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie obiektu, do którego będzie dostarczane ciepło
w stosunku do istniejącej sieci ciepłowniczej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu
2. Tytuł prawny do zajmowanego obiektu: odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów / wykaz właścicieli
i władających,
3. oraz dokumenty identyfikujące Odbiorcę:
Osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej:
1. Dokument tożsamości (z chwilą podpisywania umowy);
Spółka prawa handlowego:
1. wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,
2. Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu nr NIP,
3. Zaświadczenie z GUS o numerze identyfikacyjnym REGON,
4. Pełnomocnictwo szczególne (w przypadku podpisywania umowy przez osoby nieuprawnione do
reprezentowania spółki zgodnie z KRS);
Spółka cywilna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:
1. Odpis umowy spółki, statutu lub uchwały, z których wynika prawo reprezentacji,
2. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ( w przypadku spółki cywilnej wszystkich
wspólników),
3. Decyzja Urzędu Skarbowego o nadaniu nr NIP,
4. Zaświadczenie z GUS o numerze identyfikacyjnym REGON,
5. Dokumenty tożsamości współwłaścicieli / wspólników (z chwilą podpisywania umowy);
Wspólnota Mieszkaniowa
1. NIP wspólnoty mieszkaniowej,
2. REGON wspólnoty mieszkaniowej,
3. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej o powołaniu Zarządu wspólnoty,
4. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej wyrażająca zgodę na przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej,
5. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej upoważniająca Zarząd wspólnoty do podpisania umowy o przyłączenie do
sieci ciepłowniczej,
6. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie udostępnienia nieodpłatnie pomieszczenia węzła cieplnego/
rozdzielacza,
7. Uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz MZEC.
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